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1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за пристапување кон

измена на Статутот на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за пристапување кон измена на Статутот на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана
на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/1 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија’’ бр.5/2002) и член 133 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/10,13/13 и 8/15) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За пристапување кон измена на Статутот на Општина Ресен

Член 1

Се пристапува кон измена на Статутот на Општина Ресен донесен на ден
13.07.2010 година под број 07-1452/4 („Службен гласник на Општина Ресен“,
бр.7/10) и измените на истата со бр.07-3736/40 од 06.12.2013 година („Службен
гласник на Општина Ресен“, бр.13/13) и бр. 08-1796/7 од 27.07.2015 година
(„Службен гласник на Општина Ресен“, бр.8/15)
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Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општина Ресен’’

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/3 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

2.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за измена на Статутот на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за измена на Статутот на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана на  29.10.2015
година.

Бр.09-2716/2 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 1 и член 133 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен’’,бр.7/10, 13/13 и 8/15), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“, број 7/10,13/13 и 8/15) и тоа во Членот 87 став 3
наместо зборовите “со денот на донесувањето“ треба да стои “со денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен“.

Член 2

Се овластува Комисијата за статут и прописи да утврди пречистен текст на
Статутот на Општина Ресен.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/4 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување Одлуката за донесување на Детален урбанистички план  за

Работна Зона 1,Блок 4 и УЕ 3, Блок 2  Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план  за
Работна Зона 1,Блок 4 и УЕ 3, Блок 2  Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  29.10.2015 година.

Бр.09-2716/3 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. весник на Р.М.’’ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), член 38 од Законот за просторно урбанистичко
планирање (,,Сл.весник на Р.М.’’ бр. 199/14 и 44/15), член 50 точка 4 од Законот за
локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М.’’ бр.5/02) и член 16 став 1 точка 1 и член
23 став 1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл. гласник на Општина
Ресен’’ бр.07/10, 13/2013 и 8/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 29.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За донесување на Детален урбанистички план  за

Работна Зона 1, Блок 4 и УЕ3 Блок 2  Ресен

Член 1
Се ДОНЕСУВА Одлука за донесување на Детален урбанистички план  за

Работна Зона 1, Блок 4 и УЕ3 Блок 2  Ресен КО Ресен ,Општина Ресен плански
период  (2014-2019), со тех. бр. У 03-08/14 од сеп.2015 год. по  добиена согласност
под бр. 24-12879/2 од 24.09.2015 од страна на Министерството за транспорт и
врски Скопје.

Член 2

Границите на планскиот опфат на ДУП- за Работна Зона 1, Блок 4 и УЕ3 Блок 2
Ресен КО Ресен ,Општина Ресен  и се :
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- север – Граница на наменска зона индустрија, граница на ГУП
- исток – Граница на КП 4527
- југ -- Осовина на ул.,,29-ти Ноември,,
- запад – Осовина на ул.,,Исочна Собирна,,

Вкупна површина на плански опфат изнесува П= 7,50         ха.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/5 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

4.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за усвојување на  иницијатива отпочнување на
постапка за пристапување кон донесување на Локална урбанистичка планска

документација

Се прогласува Одлуката за усвојување на  иницијатива отпочнување на
постапка за пристапување кон донесување на Локална урбанистичка планска
документација, што Советот на Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана
на  29.10.2015 година.

Бр.09-2716/4 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 15-а  од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Сл. весник на Р.М." бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13, 37/14,125/14 и 148/14), член 50 точка 4 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М." бр.5/02), и член 16 став 1,точка 1 и член
23 став 1 точка 6 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина
Ресен’’ бр.07/10, 13/13 и 8/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 29.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
За усвојување на  иницијатива отпочнување на постапка за пристапување кон

донесување на Локална урбанистичка планска документација

Член 1

Се ОДОБРУВА иницијативата  за отпочнува постапка за пристапување  и
донесување на Локална урбанистичка планска документација  за намена Г2,Г3,Г4-
лесна незагадувачка индустрија на КП.бр.6021 и КП.бр.6007 КО Ресен ,Општина
Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во  следните граници :
- Север источна страна се граничи со дел од КП.бр. 6039,-улица,, 4-та,,
- Источната страна сеграничи со западната грница со дел од

КПбр.6020,дел од КП бр. 6362/1 и КП.бр. 6008
- Јужната страна граничи со северната страна на КП.бр.

3250,3251,3252/1.
- Западната страна граничи со северна на  КПбр. 5936, КПбр. 6362/2 КП

бр. 6023 и КПбр. 6022.
Вкупна површина на плански опфат изнесува - П= 6.684м2. (  0,67ха )

Член 2

Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
физичко лице  поднесувач на иницијативата /инвеститор/ Александар Ефтимов  ,
ул.,, Народен Фронт,, бр.33/38 Скопје .

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/6 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар

на ЈКП ,,ПРОЛЕТЕР’’ - Ресен, водоснабдителен систем за населено место
Сливница

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар
на ЈКП ,,ПРОЛЕТЕР’’ - Ресен, водоснабдителен систем за населено место
Сливница, што Советот на Општина Ресен ја  донесе на седницата одржана на
29.10.2015 година.

Бр.09-2716/5 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02), а во врска со член 2 од Законот за јавни
претпријатија (,,Службен весник на РМ’’ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 25/15 и 61/15) и член 23 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013 и 8/2015),
Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 29.10.2015 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈКП,,ПРОЛЕТЕР’’

Ресен, водоснабдителен систем за населено место Сливница

Член 1

На ЈКП,,Пролетер,, Ресен, му се дава на трајно користење, без надоместок,
комплетниот систем за снабдување со вода на подрачјето на Месната заедница
Сливница со пропратни објекти: каптажа , резервоар и комплетниот водоводен
систем во населбата, од бунарите до резервоарите.
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Член 2

ЈКП,,Пролетер,, Ресен има обврска да управува и го одржува
водоснабдителниот  систем кој му се предава,  а за наплатата на метар кубен
вода да постапува согласно донесените законски прописи и одлуки на Советот на
Општина Ресен.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/7 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за начинот на користење и определување висината

на надоместокот за услугите на Мониторинг центарот во с. Стење

Се прогласува Одлуката за начинот на користење и определување
висината на надоместокот за услугите на Мониторинг центарот во с. Стење, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/6 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/2002 година) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот
на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013 и
8/2015 година), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
29.10.2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за начинот  на   користење и определување висината на надоместокот  за

услугите на Мониторинг Центарот во с.Стење

Член 1

Со оваа одлука се  определуваат корисниците,начинот  и висината на
надоместокот за користење на Мониторинг Центар  во с. Стење, сопственост на
општина Ресен.

Член 2

Корисници на Мониторинг центарот  во с. Стење може да бидат
меѓународни и домашни институтиции  организации и невладин сектор кои се
занимаваат со проучување, заштита и унапредување на животната средина и кои
резултатите од нивната работа за време на користењето на услугите на
Мониторин Центарот  во с. Стење се спремни да ги поделат со Општина Ресен.

За институциите, организациите и останатте субјекти кои се дел од
Проектот Заштита на Преспанското Езеро и кои имаат претходно регулирано
односите со имплементатаорите на Проектот за долунаведените услуги нема да
се наплаќа.

Член 3

Сместувачки капацитет на Мониторинг станицата во с.Стење се состои од
две соби: една со 8 кревети друга со 4 кревети за сместување.

Станицата располага со: Голема комплетна кујна (без шпорет);
Конференциска сала/просторија за одржување на презентации и состаноци со
капацитет од 20-30 лица опремена со бежичен инмтернет и прожектор; Мала
работна сала/просторија со две бироа обезбендена со интернет.

Лабараторисиски простории: Хемиска лабараторија со апаратура за
вршење на анализи  на физичкохемиски и хемиски параметри за квалитет на
вода и  Биолошка лабараторија со апаратура за вршење на анализа на
биолошки параметри на квалитет на вода.

Мониторинг центрот располага со Мониторинг брод за собирање на
примероците на вода и седимент за анализа на  параметри на квалитет.
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Член 4

Цени на услугите кои ги нуди Мониторинг Центарот во с.Стење:

1. Сместување по цена од 700 денари по соба ( доколку се сместат 4 лица) за
ден

2. Сместување по цена од 600 денари по соба (доколку се сместат повеќе од 8
лица) за ден.

3. Изнајмување на конференциска сала/просторија по цена од 3.000 денари на
ден

4. Изнајмување на мала работна просторија: бесплатно доколку се изнајми
големата конференциска сала.

5. Изнајмување на мониторинг брод 12.000 денари за времетраење од 8 часа
6. Изнајмување на хемиска лабараторија за научно – истражувачки цели

вклучувајќи и апаратура без хемикалии: 3.000 денари  на ден.
7. Изнајмување на биолошка лабараторија за научно – истражувачки  цели

вклучувајќи и апаратура без хемиски реагенси : 3.000 денари на ден.

Член 5

За добивање на услугите кои ги нуди Мониторин Центарот во с.Стење,
корисниците поднесуваат барање до Општина Ресен а потребниот износ за
услугата се наплаќа на жиро сметката на Општина Ресен.

Член 6

Корисникот на услугите кои ги нуди Мониторинг центарот во с.Стење со
посебно внимание треба да се однесува кон стварите кои ги користи и да внимава
да не ги оштети во спротивно доколку бидат оштетени по негова вина корисникот
има обврска да ја надомести настанатата штета.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општина Ресен’’

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/8 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за културни активности што се финансираат од

буџет на Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Програмата за културни активности што се финансираат од
буџет на Општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/7 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, Советот на Општина
Ресен  донесе

ПРОГРАМА
за културни активности што се финансираат
од буџет на Општина Ресен за 2016 година

I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :

- Обезбедување активен однос на Општина Ресен кон задоволување на потребите
и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство
на Ресен и Преспа;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Ресен;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на
културата.
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II.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Ресен во областа на културата ќе бидат насочени
кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-
уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници ид Република
Македонија и странство во Општина Ресен;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа
со збратимените градови и други институции со кои е воспоставена соработка од
Општина Ресен;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации
и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што
се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2016 година се поделени :

- Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
- Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на

програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на програмата

Организација и подршка на манифестации и други настани од културата

Во реализацијата на овие активности предвдени со Програмата за културни
активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2016 година, се
предвидени и настани и манифестации поврзани со организирање на
манифестациија Преспанско културно лето која Општина Ресен ја аплицира по
однос на Годишниот конкурс за финасирање на проекти од национален интерес
од областа на музичко-сценска дејност за 2016 година како и манифестацијата
Топол Културен Бран.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ
Манифестација Рок на активноста Носител Забелешка Средства од

Буџет 2016
Од други институции Вкупно

Одбележување на Стара Нова
Година и Василица

13и 14 јануари Општина Ресен во соработка со НВО, - го организира
настанот

30 000 денари / 30.000

Матурско дефиле Мај 2016 Општина Ресен во соработка со СОУ Цар
Самоил

- го организира
настанот

50.000 / 50.000

Актерот на Европа Почеток на Јули НВО ``Езеро без Граници`` во соработка
со Општина Ресен

- се подржува
настанот

60 000 денари 60.000

Топол културен бран, Лето 2016- втора
половина на
месеците Јули и
Август

Министерство за Култура во соработка
со Општина Ресен

-се подржува
настанот,
кофинансира

80 000 денари 500.000 ( од
министерство за
култура)

580.000

Преспанско Културно лето 2016 Јуни,Јули
Август,Септември
2016

Општина Ресен  во соработка со
Министерство за култура

- го организира
настанот

200.000 400.000 ( од
министерство за
култура)
50.000 (донации)

650.000

Преспански иселенички средби Јули/Август МЗ на Козјак,Грнчари,Наколец,Брајчино
Општина Ресен

- се подржува
настанот

50 000 денари / 50.000

43-ти
Љубански Илинденски Иселенички
Средби

Август 2016 МЗ Љубојно,Организационен одбор за
реализација на средбите во соработка со
Општина Ресен

- се подржува
настанот

50 000 денари / 50.000

Најдобри од најдобрите Август 2016 СОУ Цар Самоил во соработка со
Општина Ресен

Се подржува
настанот

30 000 денари / 30.000

Преспански Поетски Среќавања Август 2016 Општина Ресен со манифестација
Струшки вечери на Поезијата

Ко-организатор
Општина ресен

20.000 денари / 20.000

Преспански Јаболкобер септември 2016 Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис сектор,УНДП,ПЕ
МЗШВ

- го организира
настанот

600 000 денари 400000(спонзорства и
донации)

1 ,000.000

Јубилеи на реномирани автори По потреба Оптина Ресен се подржува
или се
организира по
потреба

30 000 денари

/

30.000

Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет Дом на Култура во соработка со
Општина Ресен

се подржуваат
настаните

50 000 денари / 50.000

Активности за Негување на
културата,обичаите и традициите
на заедниците

По утврдени
приоритети

Општина Ресен се подржуваат 30 000 денари / 30.000

Промоции на книги По утврдени
приоритети

Матична Библиотека и Општина Ресен се подржува 20 000 денари / 20.000
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Настапи на национални
институции од Областа на
Културата

По утврдени
приоритети

Општина Ресен , Министерство за
Култура

Се организира
од Општина
Ресен

100 000 денари / 100.000

Обележување на Нова Година
- Новогодишна свеченост

31 декември, ПО
посебна програма ,
украсување на градот
и културно забавна
програма

Општина Ресен се организира
од Општина
Ресен

300 000 денари / 300.000

Непредвидени манифестации 2016 Општина Ресен 50 000 денари / 50.000
Вкупно средства 1.750.000,00 1,350.000,00 3,100.000,

00

 Преспанско Културно Лето 2016 како манифестација од национален интерес е доставена /аплицирана по
однос на Годишен конкурс во Министерството за Култура при што од страна на државната институција
општина Ресен е информирана дека во текот на месе јануари ќе се одлучува по однос на доставените
апликации. Предвидувањето на оваа манифестација во програмата спрема тоа е логичка активност која би
била остварена во обем и дејност согласно одобрувањето на истата. Доколку истата одбиена тогаш како
активност нема да се реализира во програмата.

 ФИНАНСИСКA КОНСТРУКЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА Преспанско Културно Лето 2016

Структура на приходите
Побарани средства од Министерството за култура 400.000

Други извори на финансирање
Локална самоуправа 200.000

Сопствено учество
Спонзорства
Донации 50.000

Друго
ВКУПНА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА/ФЕСТИВАЛОТ
(ИЗРАЗЕНА ВО ДЕНАРИ И БРУТО-ИЗНОС)

650.000
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Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на програми од областа на културата од
значење на Општина Ресен

На територија на Општина Ресен функционираат Културно Уметнички Друштва, Агенции за Фолкор, НВО
со делување во областа на културата, Приватен етно музеј-Подмочани ,Ресенска керамичка колонија и други
организации кои со своите активности допринесуват кон остварување на целите на оваа Програма.

Општина Ресен  во  рамките на своите надлежности предвидува средства за подршка на Здруженија на
Граѓани за реализација на нивните годишни програми во делот на нивни активности од значење на Општина
Ресен.Подршката на Општинна Ресен во оваа категорија на предлог програмата се однесува кон обезбедување
на техничка и организациона подршка на програмите на Здруженијата на Граѓани кои го промовираат ,
презентираат  и афирмираат културниот идентитет на Општина Ресен во земјата и странство. Здруженијата на
Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по утврден приоритет во согласност со Програмата за
културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2016 година и во согласност со Програма
за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2016 година.Општина Ресен ќе формира
посебна комисија за распределување на овие средства на Здруженијата кои во текот на годината ќе треба да се
обратат до комисијата со изготвени барања за користење на средства со елаборирани предлог активности по
однос на барањето или ќе можат да учествуваат на јавни повици од областа на културата кои би ги распишала
општина Ресен.

Активност Носител Период на
активноста

Средства

Подршка на ЗГ од областа на
културата

По утврден приоритет Општина Ресен 01.01.2016-
31.12.2016

300.000 денари
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Подршка на локални институции од областа културата

Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка  на институции чиј
делокруг на работа е поврзан со презентација,промоција,афирмирање и зачувување и унапредување  на
културниот идентитет на Општина Ресен. Подршката на овие институции согласно целите на  Програмата за
културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2016 година и во согласност целите  на
Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2016година, ќе се насочи кон
подршка на :

Институција Активност Период на реализација Носител
Дом на Култура ``Драги
Тозија``

Подршка при реализација на
проекти/кофинасирање
според приоритет

2016 Општина Ресен

Матична Библиотека при
Дом на Култура ``Драги
Тозија``

Збогатување на фондот на
книги

2016 Општина Ресен

Музеј на Македонија-
Археолошки, Етнолошки и
Историска  Музејска збирка
во Домот на културата
"Драги Тозија"-Ресен

Промоција на вредностите на
музејската збирка

2016 Општина Ресен

Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина
Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2016 Општина Ресен

За реализација на Активностите поврзани со Подршка на локални институции од областа културата вкупно
се предвидуваат финансиски средства во износ од 100.000,00 денари.
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Подршка на културата преку инвестиции

Инвестиција во Носител Период на
реализација

Средства од
Буџеет 2016

Изработка на
промотивен материјал
за природното и
културно-историско
наследсто на Општина
Ресен

Општина Ресен 2016 60 000 денари

Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните

Општина Ресен 2016 200 000 денари

Набавка на разглас и
аудио опрема и обука
на кадар за работа со
истиот за

Општина Ресен 2016 300 000 денари

Опремување Спомен
соба на Нијази Бег*

Општина Ресен 2016 300 000 денари

Вкупно 860 000 ден.

Во јануари 2015 година Општина Ресен имаше работен тематски состанок
со Амбасадорот на Република Турција во Република Македонија при што  се
разгледуваше можноста за подршка при реализација на активноста Опремување
на соба на Нијази Бег за што Општина Ресен очекува стручен тим од релевантни
институции да изготват соодветен елаборат за содржината и уредување на
просторијата.
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Други посебни активности поврзани со реализација на програмата

Со оваа активност се регулираат постапки кои се однесуваат за посебни
активности пред се во областа на логистичка и техничка подршка во реализација
на програмата.

За 11 Септември, денот на Општината Ресен се подготвува специјална
програма со содржини од областа на спортот,култура,Свечена седница на Совет
на Општина Ресен и одавање на почит на значајни настани и личности и борци
учесници во ослободување на градот.

На свечента седница можат да се доделат посебни признанија и
награди,кои се доделуваат од буџет на општина ресен по утврдени критериуми, а
се финансираат со посбна ставка на буџетот на Општина Ресен.

Исто така и во рамките на манифестацијата ``Преспански јаболкобер`` се
доделува востановена награда и други признанија и награди.Исто така заради
одржување на манифестациите општина Ресен треба да склучи во предвидена
постапка годишен договор со застапничка агенција за авторски права за
регулирање на настапите на изведувачите.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на
Општина Ресен.

Активност Период на
активност

Носител Средства од
Буџет за 2016

Репрезентација за културни
манифестации

2016 Општина Ресен 30 000 денари

Обезбедување
сместувачки услуги за
учесниците на одделни
манифестации

2016 Општина Ресен 50 000 денари

Организирање
протоколарни и
промотивни средби на
претставници на градот
при одржување
манифестации и
реализирање на проекти
од областа на
културата

2015 Општина Ресен 30 000 денари

Други договорни услуги за
застапништво на  авторски
права  ,обезбедувања на
награди и признанија

2016 Општина Ресен 200 000 денари

Непредвидени трошоци 2016 Општина Ресен 50000 денари
Вкупно 360 000 денари
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2016
година,средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.
При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Ресен ќе ги поддржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за
обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министрерството за култура на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.

Активност Предвидени средства
Организација и подршка
на манифестации и други
настани од културата

3,100.000,00 денари

Подршка на Здруженија
на Граѓани од Општината
во реализација на
програми од областа на
културата од значење на
Општина Ресен

300 000,00 денари

Подршка на локални
институции од културата

100 000,00 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

860 000,00 денари

Други посебни
активности поврзани со
реализација на
програмата

360 000,00 денари

ВКУПНО 4.720.000,00 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.
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IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината, средства од Буџетот на Република Македонија,
спонзорства и донации.

По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди
декасе во согласност со целите на Програмата.

Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен во областа на културата
за 2016

Сопствени (
Општина Ресен )

Буџет на РМ Спонзорства и
донации

Вкупно

3.370.000,00 900.000,00 450.000,00 4.720.000,00 денари

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
културата за 2016 година пред се базира врз стратешки усвоените документи  на
локално и национално ниво , како и врз реалните потреби за остварување на
целите на оваа програма. Исто така оваа програма се адаптира и на активностите
кои ќе се спроведуваат во формирањето на мрежа за културен развој на
пелагонискиот Регион како и врз воспоставени национални програми и
манифестации.

Оваа програма во еден дел посебно во инвестиции во културата,заради
специфичноста на финасиска состојба на општината е продолжение на
Програмите за културни активности што се финансираат од буџет на Општина
Ресен за неколку години наназад .

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
културата за 2016 година е предложена во меѓусекторска и меѓуоделенска
корелација на службите во Општина Ресен и во консулатција и  корелација со
другите институции чија примарна или секундарна дејност е поврзана со
активности во културата и чии активности на тоа поле се од посебно значање за
Општина Ресен.

Поддршката на ЗГ од областа на културата се темели на реалните барања
од овие здруженија кои се од поширок интерес и ги задоволуваат потребите на
поголема целна група граѓани. Општината од своја страна ќе се труди
активностите превземени од оваа целна група да  ги промовира и да ги стави во
функција на развој на културата во Општина Ресен

Предложената Програма во делот на реализација на активностите е
поделена во подпрограми во кои е даден опис на активностите со цел да се
систематизираат активностите и да се насочат кон поефективно нивно
извршување.

Во делот на активностите  за организирање и подршка на манифестации
таа претставува продолжување  на традиционални настани и манифестации кои
се одржуваат во Општината и кои се нејзин белег.
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Посветено е внимание притоа настаните и манифестациите да го  задржат
карактерот на културниот идентитет на Општината кој се одликува со
традиционални вредности на меѓунационален и меѓурелигиски соживот притоа
потенцирајќи ги и вредностите кои општината ги има од аспект на културно-
историското минато и функционалноста кон потребите на заедницата.

Исто така во голем дел од активностите предвидени со оваа подпрограма
се дава значаен допринос кон подршка на туризмот во општината со
организирање на низа манифестации во летниот период и низ различни локации
низ Општина Ресен.

Подршката пак на институциите е допринос кој треба на истите да им
помогне во профилирањето како места од каде директно ќе се практикува
културата. Според нашите сознанија и искуства потребно е подиректно
вмрежување на овие институции со цел нивните вредности кои ги промовираат да
бидат ставени во функција во развој на културниот живот во општината.

Општината во рамките на своите надлежности ќе се труди да активностите
на институциите како Домот на Културата, Музејската збирка, Матичната
библиотека, да бидат подостапни за граѓанине на Општината, затоа што истите
според нашите убедувања се најдобриот промотор на културниот капацитет на
општината. Инвестициите во културата се реална потреба за нејзино адекватно
спроведување..

Изработка на промотивен материјал за афирмирање на културно историско
богатсво на општината е од базично значење за општината како во  насока на
сопствена промоција на културата така и во насока за подршка за развој на
туризмот посебно неговите алтернативни форми.

Изградбата пак на спомен обележја за кои треба да се изготви и посебна
програма се во насока за збогатување на материјаната културна понуда во
Општината.

Вложување во системот за загревање на реновираната  Кино сала  е
неопходно за да се зголеми капацитетот на овој објект кој треба да се
реализираат голем број на културни настани, а воедно се налага потреба од
создавање на услови во кино салата за да не биде доведено во прашање
одржувањето на манифестациите надвор од летниот период .

Праксата од изминатите години покажа дека за реализирање на културни
манифестации има потреба од техничка средства во вид на аудио опрема за да се
стави во функција и проектирањето на филмови во кино салата  како и обука на
кадар за работа со истото посебно ако се земе во предвид висината на
средствата кои се оделуваат за анагажирање на ваква опрема од страна.

Уредување на спомен соба на Нијази бег во Домот на Култура не само што
ќе ја збогати културната понуда туку истата ќе биде од бенефит и за збогатена
туристичка понуда посебно  со оглед на тоа што ресенскиот сарај се профилира
како неизбежно место за посета на организирани туристичи групи низ изминатите
години.
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Неопходните инвестиции предвидени со оваа програма ја зголемуваат
конкурентноста на Општината во однос на организација на настани и
манифестации од културата.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-2623/9 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

8.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности

од општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Програмата за одбележување на значајни настани и
личности од општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/8 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 18 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, Советот на Општина
Ресен  донесе

ПРОГРАМА
за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2016 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа програма се :

- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен кон значајни настани и
личности во Општина Ресен во 2016 година

- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен  кон настани и личности
од национален и интернационален карактер од значење за Општина Ресен

- Сочувување ,негување и афирмирање на материјалното и духовно
наследство

- Сочувување,негување ,афирмирање и јакнење  на историскиот идентитет
на Општината Ресен

- Ставање на  локалното материјално и духовно наследство и искористување
на историскиот идентитет во функција на промоција и развој на Општина
Ресен .

II АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Ресен во одбележувањето на значајни настани и

личности во Општината Ресен ќе бидат насочени кон иницирање,
поттикнување,подржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одбележување на значајни настани и
личности

- Одбележување на значајни настани и личности кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен

- Унапредување на меѓугенерациската, меѓуетничката и историската
поврзаност и континуитет меѓу граѓаните на Општина Ресен

- Остварување на продуктивна соработка  со асоцијации,организации и
фондови кои го реализираат и помагаат одбележувањето на овие датуми и
личности.

- Вклучување на Општина Ресен  во одбележување на настани и личности од
национален и интернационален карактер од значење за Општина Ресен

Во рамките на оваа Програма во 2016 година ќе се одбележат значајни
настани и личности од револуционерното минато на Општина Ресен и Република
Македонија, како и дел на други културно -уметнички манифестации кои
таргетераат настани во согласност со целите на оваа програма на кои Општината
ќе им даде посебно внимание. Оттаму, во текот на 2016  година во рамките на
оваа Програма посебно внимание ќе им се посвети на:

1. Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина
Ресен

2. Одбележување на настани кои и даваат посебно обележје на општина
Ресен
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Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина Ресен за 2016 година

Личност Годишнина Активност за
одбележување

Датум на
одбележувањ

е

Носител Средства од
општински

Буџет

Краток опис за значењето
на  личноста

За Општина Ресен
Кераца Висулчева

1910-2004

106 од раѓањето Изложба од
сликарски дела

7 април Општина Ресен,Дом
на култура,Музеј на

Македонија –
музејска збирка

Ресен

5000 ден Македонска
сликарка.Целокупното
творештво од над 500
дела (слики, пастели,
акварели и скулптури)
Висулчева го остави во
трајна сопственост на
Македонската држава.
Нејзината последна желба
беше уметничките дела да
не се продаваат, туку да
останат како дел од
националното богатство
на Македонија. Денес тие
се изложени во Ресен и
Скопје

Ахмед Нијази Бег

(1873-1913)

103 год. од
смртта

Научна трибина април 2016 Општина Ресен,
НВО

5000 ден. Политичар,воен лидер,
визионер,еден од
предводниците на

младотурската
револуција,градител на

ресенскиот сарај.
Гоце Делчев 113 год. од

смртта
Полагање свежо
цвеќе, посебна

4 мај 2016 ОУ Гоце Делчев,
Општина Ресен

5000 денари македонски
револуционер, учесник во
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(1872-1903) програма на ОУ
Гоце

Делчев,историск
и час

македонското
револуционерно
движење, деец на
Македонската
револуционерна
организација, апостол и
срцето на
револуционерна
Македонија , идеолог,
организатор и водач на
македонското
револуционерно
националноослободителн
о движење кон крајот на
19 и почетокот на 20 век

Славејко Арсов
1878-1904

112 години од
смртта

Историски
час,полагање
свежо цвеќе,

организирањ на
изложба

Август 2016 Општина Ресен, ОУ
Славејко Арсов

5 000
денари

Околиски војвода  во
Ресенската околија.

Учествувал активно на
Смилевскиот конгрес и во
Илинденското востание во
борбите што се воделе во

Ресенско
Мите Богоевски

1918-1942
74 години од

смртта
Полагање на

свежо
цвеќе,посета на
спомен шума и

спомен куќа,
Поетско читање

11/12
септември

ОО на СЗБ, ОУ Мите
Богоевски,МЗ Болно

, Општина
Ресен,Дом на

Култура

5000 денари Македонски
револуционер и поет,

народен херој на
Македонија

-Ј.Ј. Свештарот и 73 години од Полагање на 6 октомври Општина Ресен,ОО 3000 денари - Народен херој
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- Мите Трповски
Војводата

загинување свежо цвеќе СБАНОБ,МЗ Царев
Двор и Покрвеник - Првоборец

Цар Самоил
958-1014

1002 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата во
центарот на

градот,
историски час,

изложба

6 октомври Општина Ресен,
СОУ Цар Самоил

10 000
денари

средновековен
македонски владетел чија
прва престолнина била во
Преспа

Д-р Христо Татарчев
1869-1952

63 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата,ист
ориски час

16 декември Општина Ресен 5000 денари Еден од основачите на
Македонската

револуционерна
организација и прв

претседател на
Централниот комитет
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Одбележување на настани кои и даваат посебно обележје на општина Ресен

Настан Датум на
одбележување

активност Носител на
одбележувањето

Краток опис за значењето на
настанот

Меѓународен ден на
жената

8 март Во пресрет на празникот
носителот на оваа
активност ООЖ од Ресен ќе
организира активности и ќе
одржи свечена академија
посветена на
меѓународниот ден на
Жената. Во склоп на оваа
активност ќе се одржи
традиционалниот прием кај
Градоначалникот на
активиски од ООЖ-Ресен, а
ќе се организираат и посети
на и културно – историски
споменици во Преспа. Во
склоп на активностите се
предвидуваат и
хуманитарни активности во
прибирање и доделување
помош на семејства и
слично

ООЖ,Општина Ресен На II Mеѓународна
конференција на жените
социјалистки, организирана на
иницијатива на Клара Цеткин
во Копенхаген е одлучено
датумот 8 март да се слави
секоја година како
„Меѓународен ден на
жената“.од тогаш
меѓународниот ден на
женатазапочнува да се слави
низ многу земји од светот, овај
ден кога се одбележува
борбата на жените за
економска, политичка и
социјална рамноправност со
мажите

Средства од Општински
Буџет
10 000 денари

Денови на пролетта 21 март Еколошка акција , чистење
и уредување на
училишните  и други
простории,дворни места и
пошумавање на површини,

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта,
Детска градинка,ЈКП

Прв ден на пролета
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на денот на пролетта во
градот ќе се одржи
дефиле,со културно-
уметничка програма
посветена на
манифестацијата, со
учество на ученици од
предучилишното и
основното образование

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

Ден на маски и шега 1 април Детски маскембал,
културно забавна програма
на плоштад

Училишта,детска градинка,
Дом на Култура,Општина
Ресен

Меѓународен ден на шегата

Средства од Општински
Буџет

15 000 денари

Меѓународен ден на
ромите

8 април Прием за претставници на
ромската заедница по
повод одбележувањето на
Меѓународниот ден на
Ромите

Општина Ресен,НВО меѓународен ден ромите е
прогласен во 1992 година од
ОН и ЕУ.Средства од Општински

Буџет

2000 денари

Велигден По верски
калндар/можен
датум
28.04.2016( 3

Велигденски
хепениг,културно забавна
програма,пропратни
активности( промотивни

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта

Во 2016 година Велигден за
верниците од православна
вероисповед ќе се слави на 1
мај.Велигден или Ден на
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дена пред
Велиден)

штандови),избор за
најубаво украсено јајце .

Воскресението Христово е
најважниот верски празник во
православниот календар,
Христијанските верници со
овој празник го прославуваат
воскреснувањето на Исус
Христос.

Средства од Општински
Буџет

30 000 денари
Ден на Европа,победа
над фашизмот

9 мај Посебна културно
уметничка програма

Општински координативен
одбор, ООБАНОВ- Ресен

На овој ден во 1950 година
Роберт Шуман го
презентираше предлогот за
создавање на обединета
Европа, како опција за
одржување на мирот на со
војните разурнатиот и поделен
континент. Предлогот,
попознат како „Шуманова
декларација,исто така овој ден
се одбележува како ден на
победа над фашизмот кога во
1945 година нацистичка
Германија го ратификува актот
за безусловна капитулација

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

Ден на македонските
просветители,24 мај

23 мај литературно читање и
историски час

Училишта,Општински
координативен одбор

Празникот е во чест на Св.
Кирил и Св. Методиј,
основачите на првата
словенска азбука –
глаголицата. Денот на
македонските светители е
прогласен за државен празник

Средства од Општински
Буџет
3000 днари

Формирање на
партизански одред
``Даме Груев``

6 јули посебна програма СЗБАНОБ од Ресен и
Битола

Формиран над с. Златари на
пл. Бигла, Ресенско, 6 јули
1942
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Средства од Општински
Буџет

2000 денари

Одбележување на
светиот месец Рамазан

Почеток на
јули

Организирање на Ифтар од
страна на Градоначалникот
за верници и
великодостојници од
муслиманската
вероисповед во општина
Ресен

Општина Ресен Рамазан е исламски празник кој
трае во текот на целиот деветти
месец од исламскиот календар.
Рамазан е еден од петте столба на
исламот. Тоа е месец на добрина,
милост, љубов и простување,
Муслиманите сметаат дека Рамазан
на секој дом му носи полни раце
дарови - милост, бериќет и
проштевање. Куранот вели дека
Рамазан има четири димензии -
духовна, морална, солидарна и
здравствена.

20 000 денари

Средства од буџет на
Општина Ресен

Иванден 7 јули Во склоп со традицијата на
овие простори верскиот
празник иванден ќе се
одбележи со адекватна
активности

Општина Ресен,НВО,Дом
на Култура

Еден од големите летни
верски празници што
македонскиот народ ги
празнува со многу обичаи и
верувања.Посебноста на
прославувањето во преспа го
прави Иванден еден од
белезите на преспанската
традиција

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

Илинден 1-2 Август Со низа активности и на
соодветен начин пред
споменикот во село

Општина Ресен,ООСЗБ и
МЗ на Крушје,Љубојно

На македонски национелен
празник Илинден  се
одбележува 113 годишнината
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Крушје,споменикот во
Отешево и со
Илинденските денови во
Љубојно,

Средства од Општински
Буџет

од илинденското Востание, 73
години од Преспанското
советување на ЦК на КПМ во
Отешево(Илинден 1943
година),како и 72 години од
Првото заседание на Асном

3000 денари

Формирање на
батаљонот ``Мирче
Ацев``- Ден на АРМ

18 август Полагање на свежо цвеќе
на споменикот на
револуционерната борба,
историски час

Општина Ресен , ООСЗБ На Славеј планина во Дебарца
е формиран батаљонот Мирче
Ацев ,со што оој датум се
смета како ден на АРМ

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

Прв конгрес на ВМРО
одржан во Ресен 1894

август историски час и полагање
свежо цвеќе на просторот
каде била куќата на
Татарчеви

Општина Ресен,НВО 27 август 1894 година е
датумот кога се одржува
првиот конгрес на
организацијата во Ресен. Со
работата на овој Конгрес
раководел претседателот на
Централниот комитет д-р
Христо Татарчев .Конгресот ја
започнал својата работа денот
кога е Осветувањето на
црквата св.``Кирил и
Методиј``-Ресен

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

Ден на независноста 8 септември Културно уметничка
програма

Општина Ресен 25 година од референдумот за
Независна Република
МакедонијаСредства од Општински

Буџет
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10 000 денари

72 години од
олободувањето на
Ресен

11 септември Свечена седница на Совет
на Општина Ресен,Прием
кај Градоначалникот за
Борците и нивни
потомци,полагање на свежо
цвеќе на
споменици,посебна
програма

Општина Ресен 11 септември 1944 година е
датумот на ослободување на
Ресен и Преспа од
фашистичката окупацијаСредства од Општински

Буџет

30 000 денари

Ден на
антифашистичкото
Востание

11 октомври Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот
на револуционерна борба.

Општина Ресен,училишта На 11 Октомври 1941 во
Прилеп и Куманово е дигнато
востание против фашистичката
окупација на Македонија. 11
Октомври е државен празник
во Р.М

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари
Ден на
револуционерната
борба

23 октомври Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот
на револуционерна борба.

Општина Ресен Празникот се празнува по
повод формирањето на
македонската револуционерна
организација во Солун  на 23
октомври 1893 година.
23 Октомври е државен
празник

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

Ден на Албанската
Азбука

22 Ноември историски час
,трибина,рецитал

Оптина Ресен.ОУ Славејко
Арсов,Соу Цар Самоил

Во 1908 година во Битола е
унифицирана албанската
азбука

Средства од Општински
Буџет
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5000 денари

Ден на Албанското
знаме

28 Ноември Посебна програма НВО,Општина Ресен Во Валона (Влора) на 28
ноември 1912 година, Исмаил
Ќемали, основачот на модерна
Албанија ја прогласи
независноста и го
официјализира албанското
национално знаме. Празник на
албанската заедница во
Македонија.

Средства од Општински
Буџет
5000 денари

Меѓународен ден на
лицата со инвалидитет

03 декември изложба Дневен центар за деца со
посебни потреби,Дом на
Култура ,Општина Ресен

3 декември е меѓународен ден
на лицата со инвалидитет

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

Ден на настава на
Турски јазик

21 декември Рецитал,трибина Општина Ресен,НВО,ОУ
Мите Богоевски

Денот на настава на турски
јазик 21 декември кога во
скопското училиште „Тефејуз“
во 1944 година било
возобновено образованието на
турски јазик

Средства од Општински
Буџет

5000 денари
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите за одбележување на значајни настани и личности од Општина
Ресен за 2016 година утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2016 година
спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата организаторите во одредени активности
на манифестациите и  проектите за обезбедување на финансиски средства и
друга помош може да  очекуваат од :
- Министрерството за Култура на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.
- Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината.По потреба Програмата ќе се дополнува со
активности за кои ќе се утврди декасе во согласност со целите на Програмата.

V.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помагаат одбележување на
значајни настани и личности од Општина Ресен за 2016 година
- почесно покровителство на градот Ресен,
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема со која
располага општината за потребите на реализирање на Програмата,
- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни манифестации,
- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на градотпри
одржување манифестации и реализирање на активности од Програмата.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на
Општина Ресен.
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Табела. Финансисрање на Програмата за одбележување на значајни настани и
личности од Општина Ресен за 2016 година

Активност Буџет на Општина Ресен
2016

1. Одбележување на
личности кои и
даваат посебно
обележје на
Општина Ресен

43 000 денари

2. Одбележување на
настани кои и
даваат посебно
обележје на
општина Ресен

187 000 денари

3. Непредвидени
манифестации

30 000 денари

4. Обезбедување на
сместувачки услуги

60 000 денари

5. Почесно
покровителство

50 000 денари

Вкупно 370 000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-2623/10 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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9.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за активностите на Општина Ресен од областа на

промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2016 година

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен од областа
на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2016 година,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.10.2015
година.

Бр.09-2716/9 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,Службен
весник на РМ,бр.5/02) а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, Советот на Општина
Ресен  донесе

Програма
за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација

со јавноста и меѓународна соработка за 2016 година

Вовед

Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и
вклучувањето на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската
администрација која работи во различни области на надлежност, во 2016 година
комуникацијата со јавноста има за цел да го надгради воспоставениот систем   од
активности со кои ќе се  подобри регулираниот  начинот и опфатот на
активностите во комуникација со јавноста во насока на подобрување на
транспарентното работење во Општина Ресен и подигнување на учеството на
јавноста во работата на Општина Ресен.
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Равојот на меѓународната соработка на планот на воспоставување и
регулирање на нови и одржување на веќе воспоставени односи со институции од
меѓународен карактер соработа  со локални и регионални власти од странство,
вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените општини  и
градовите пријатели како и со проектните партнери од европските земји е
континуирана заложба на Општина Ресен .Реализацијата на взаемни активности и
проекти и проширувањето на листата на партнери во минатите години потврди
дека меѓународната соработка може да претставува солидна основа за градење
на врски помеѓу граѓаните и реализација на конкретни активности кои
допринесуваат за развој на Општина Ресен.

Оправданост

Барањата на современото локално управување наметнуваат потреби од
подобрување на планот на внатрешната комуникација на администрацијата и
надворешната комуникација со граѓаните. Програмскиот пристап во оваа
специфична област овозможува континуирано следење и анализа на
комуникацијата со јавноста, зајакнување на капацитетите за промоција на
општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на
задоволство на корисниците на услугите, како дел од надворешната комуникација
на општината со јавноста.

Што се однесува до меѓународната соработка, таа во 2016 година ќе се
насочи на интензивирање на активностите на Градоначалникот , Советот на
Општината и општинската администрација со особен фокус на иницирање и
учество на различен тип на  манифестации , посети,приеми со цел привлекување
на интерес на странските инвеститори кон Општина Ресен како и во активно
вклучување на општината во меѓународни асоцијации и процеси кои ќе
придонесат кон зголемување на капацитетот и конкурентноста на општината како
еден условите за економски развој на истата и кон промоција на достигнувањата и
капацитетите од сите сфери на живеење во општината пред меѓународната
заедница при што ќе се осигура потребната препознатливост на Општина
Ресен.Организацијата на Програмата во континуитет ќе ги следи планираните
активности.

Основни цели

Оваа програма има основна цел кон зајакнување на комуникацијата со
медиумите и граѓаните, промоција на општината и овозможување учество во
комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната
заедница,искористување на предностите на меѓународните мрежи на соработка и
реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните
и другите меѓународни процеси.
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Цели:

Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на
локалната заедница.
Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите
Зајакнување на капацитетите за промоцијата на општината
Искористување на повратните информации од граѓаните за примена на
принципот на постојано подобрување.
Воспоставување и продлабочување на соработката со збратимените градови и
општини со фокус на развојот на економијата, туризмот и заштитата на животната
средина;
Продлабочување на соработката со меѓународни  организации
Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во меѓународните
активности на Општина Ресен;
Зајакнување на учеството на локалните установи во меѓународните активности
на Општина Ресен;

Опис на активноста Општина
Ресен

Други
извори на
финасирање

Вкупно Временска
рамка

1. Изработка и
печатење на брошури
за промоција на
Општина Ресен

100.000 100.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

2.Изработка и
печатење на
материјал за
запознавање на
јавноста со тековното
работење на општина
Ресен

60.000 60.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

3.Изработка и
печатење на Флаери
и Плакати
произлезени од
активности за
спроведување на
програмата

60.000 60.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба
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4. Воспоставување на
деловна соработка во
изработка и емитување
на видео презентации
,емисии,спотови
,соопштенија  за јавност
и рекламни активности
во
локалните,регионалните
и националните
електронски медиуми

300.000 300.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

4. Организација на
јавни настани за
промоција и
презентација на
активностите на
општината

20.000 20.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

5.Објавување на
соопштенија за
јавноста и други
прилози во
печатените медиуми

100.000 100.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

7. Престој на
Делегации од
Странство во
Општина Ресен

120.000 120.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

8.Организирани
посети на
претставници од
Општина Ресен во
збратимени градови и
Општини и посети во
странство со цел
промоција на
Општина Ресен

120.000 120.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

9,Учество на
промотивни саемски
манифестации во
државата и странство

200.000 200.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

10.Непредвидени
трошоци

20.000 20.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

11. Надградба на Веб 30.000 30.000
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страната на Општина
Ресен
ВКУПНО 1.130.000,00 1.130.000,00

Одржливост

Востановената практика за флексибилност на програмата ја потврдува
нејзината одржливост, особено на планот на континуирана комуникација со
граѓаните преку медиумите, административните механизми, користењето на
информатичката технологија како и достапноста . Во прилог на одржливоста на
програмата оди и нејзиното влијание и дисеминација како добра практика во
голем број општини во Македонија.

За одржливоста на програмата во голема мера придонесуваат граѓаните со
следењето на работата на општината, реакциите, коментарите, предлозите и
идеите.

Обрзаложение

Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на промоцијата
и комуникацијата со јавноста и меѓународна соработка во 2016 година
претставува континуитет на процесите за континуирано зајакнување на
капацитетите на општината во овие области.

Вклучувањето на сите потврдени механизми за комуникација со јавноста и
меѓународната соработка во 2016 година оди во прилог на генералниот пристап
на програмата и овозможува користење на овие механизми од страна на сите
актери на одржливиот развој на локалната заедница.

Во 2016 година Програмата го овозможува генералниот пристап врз основа
на позитивните искуства од минатата година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2623/11 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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10.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за работа на Комисијата за еднакви

можности на жените и мажите за 2016 година

Се прогласува Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите за 2016 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/10 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, Советот на Општина
Ресен донесе

ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за еднакви можности

на жените и мажите за 2016- та година

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како
постојано работно тело на Советот на Општина Ресен.

Комисијата е формирана со цел да го промовира родовиот концепт на локално
ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и мажите:
Општа цел

* промоција на концептот за еднакви можности на жените
мажите и недискриминација;
* превенција и заштита од трговија со луѓе и други облици
на родово базирано насилство;
* координација на политики за еднакви можности на жените
и мажите помеѓу координаторите и претседателите
на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
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* промоција и вклучување на Општина Ресен во
родово буџетски иницијативи;
* Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви
можности на Општина Ресен со граѓанските невладини
организации (НВО секторот) на локално ниво.
* да ги поттикнува еднаквите можности за учеството во
јавниот и политичкиот живот на сите членови во заедницата,
како значаен аспект за развој на граѓанско општество;
Засебни цели

*  Јакнење на улогата на жените и воспоставување на еднакви можности;
*  Промена на перцепцијата за родовата рамноправност како дел од човековите
права;
*  Воспоставување на еднакви можностии и недискриминацијата по сите основи во
образование;

Задачи

Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на импликации
за жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја легислативата,
политиките и програмите, во секоја област и на сите нивоа.
Припадниците на обата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот,
имплементацијата, мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите на
сите политички, економски и социјални сфери.

Области на делување
1.Насилството врз девојките и жените, семејното насилство и разни видови на
дискриминација;
2. Родовото буџетирање;
3.Иницијатива за воведување на општината во родово буџетски иницијативи;
4. Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа на
образование;
5. Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на Општина
Ресен со граѓанските невладини организиации (НВО секторот) на локално ниво;
6.Медиумска афирмација;
Форми и облици за реализација на активностите

* Јавни дискусии
* Тркалезни маси
* Индивидуални иницијативи
* Апели
* Лобирање и креативни притисоци
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* Организирање дебати за определени прашања
* Работилници
* Семинари
* Организирање јавни расправи по определени прашања
* Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување
* Информирање на граѓаните
* Медиумска афирмација
* Печатен материјал
* Радио и телевизиски промоции

I Насилството врз девојките и жените,семејно насилство , и разни видови на
дискриминација
- промовирање самопочит, почит и соработка меѓу жените и мажите во процесот
на социјализацијата (во семејството, училиштето и во пошироката заедница);
- Промоција на мерките и механизмите во државата кои постојат со цел
намалување на насилството врз жените и дискриминацијата врз основа на пол со
посебен фокус на лица со ментална и телесна попреченост,граѓаните од различни
етнички заедници, и разни типови на дискриминација;
- мобилизирање групи-сојузници за борба против половото насилство;
- ширење на СОС мрежата;
- вклучување во грижата за ранливи групи;
- едукација на општинската администрација за родово буџетирање при креирање
на годишниот буџет на општината;

II Родово буџетирање и социјалната политика

Соработка со Министерството за труд и социјална политика- Одделение за
унапредување на рамноправност на половите, како и со како и со другите
министерства, и други институции, со Комисијата за еднакви можности,
Законодавно правната комисија и другите тела во Собранието на Република
Македонија,со Црвениот Крст на Општина Ресен и Општина Ресен со Комисиите
за еднакви можности во другите општини во Републиката, со релевантните
невладини организации, меѓу кои се Националниот совет за родова
рамноправност, Македонското женско лоби и и други невладини организации и
институции.
III Воведување на општината во родово буџетски иницијативи

Единиците на локалната самоуправа, се должни (централната власт може
да им препорача или да им укаже на потребата на единиците за локална
самоуправа , а не да ги задолжи), да го почитуваат принципот на еднакви
можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените и
мажите преку преземање на основни и посебни мерки.

Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа се
должни во рамките на своите стратешки планови и буџети, да го икорпорират
принципот на еднакви можности на жените и мажите, како и да ги следат ефектите



2 Ноември 2015 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 11

44

и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во
рамките на своите годишни извештаи.
IV Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа
на образование
- развивање на соработка со педагошко психолошките служби во основните
училишта во општината;
- воведување на начела за ненасилна комуникација и мирно разрешување на
конфликтите во основните училишта;
- ангажирање на учениците во рушењето на предрасудите, заблудите и
стереотипите
- современи модели на предшколски институции (градинки, игротеки);
- Опфаќање на што е можно повеќе деца од основните училишта, елиминирање
на половата и други видови на дискриминација
V Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на
Општина Ресен со граѓанските невладини организиации на локално ниво.

Воспоставување на механизам за одржлива соработка во креирањето на
родовите политики и имплементација на легислативата.
Креирање на родова опсервација со цел мониторирање на процесот на
спроведување на Законската легислатива и напредокот на воведување на
родовите политики.
Формирање на механизми за редовна комуникација помеѓу КЕМ и НВО секторот и
зголемување на учеството на НВО во дизајнирањето и имплементирањето на
локалните акциони планови за 2016 год.
V Медиумскa афирмација
- промовирање на целта на КЕМ;
- постојан проток на информации од меѓународните организации и агенции;
- објавување и ширење на информации поврзани со рамноправноста на половите
и дискриминацијата;
- изготвување на специјални изданија, брошури и друг пропаганден материјали
нивна дистрибиција;
Поддршка од медиумите во промоцијата на родовата рамноправност како
приоритет за зголемено учество на жената во креирањето на медиумската
политика.
Потребен буџет: За реализација на активностите потребни се средства во износ
од 100.000,00 денари, предвидени во Буџетот на Општина Ресен за 2016 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-2623/12 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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11.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за спроведување на активности на спортските

друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2016
година

Се прогласува Програмата за спроведување на активности на спортските
друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2016
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
29.10.2015 година.

Бр.09-2716/11 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 29.10.2015 година, Советот на Општина
Ресен донесе

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
За спроведување на активности на спортските друштва и одржување на

спортската инфраструктура во општина Ресен за  2016 година

Согласно Законот за спорт ( Сл. Весник на РМ бр.29/02,66/04 и 81/08) и
Статутот на општината Ресен , Општината Ресен и во текот на 2016 година ќе
продолжи со поддршка на спортските активности во градот и општината, се
разбира во рамките на својот Буџет.

Посебна поддршка и во 2016 година ќе му се даде на развојот на масовниот
спорт и на субјектите кои собираат повсќе млади спортисти сe со цел да се развие
нивниот спортскиот дух и здравјето.

Во текот на идната година ќе бидат поддржани повеќе спортски активности
во Општината меѓу кои ќе ги наведеме:

-поддржување и поттикнување на работата на спортските клубови со
пионери и спортските школи во кои се развиваат младите спортисти од 5 до
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14 години,
-поддржување на спортските манифестации во училиштата по разни
основи и помагање на новоформираните школски спортски сојузи ,
-поддржување на сите видови спортски натпревари во општината,
-поддржување на традиционалните спортски натпревари и
-подршка на новите можности за практицирање на тенис кој со изградбата
на новиот тениски терен маладите во нашата Општина ке можат да го
користат масовно.
-манифестации во нашата општина од локален, национален и меѓународен

карактер во областа на спортовите кои се практикуваат во нашата општина -
фудбал, ракомет, карате,џудо и сл,

- поддржување на спортските натпревари организирани по повод
одбележување на повеќе републички и општински празници,

-поддржување на спортско-рекреативните активности организирани од
страна на граѓаните.

-поддржување на манифестации и форми на натпревари на лица со
посебни потреби,

-поддржување на Општинскиот Спортски Сојуз , со поддршка на
активностите кои ги спроведува Сојузот за потребите на спортските фудбалски
клубови преку обезбедување па просторни, технички , материјални и кадровски
услови за нивно редовно и непречено функционирање.

Освен тоа Општината Ресен ќе го поддржи и организирањето и
одржувањето на повеќе спортски меѓународни турнири.

За реализација на активностите во областа на спортот во Буџетот на
општината Ресен за 2016, за следната   година ќе бидaт предвидени одредени
средства. Се разбира дека спортските субјекти во општината дсл од своите
активности ќе ги финансираат и на други начини, односно со средства од
Републиката,членарини , спонзорства и донации.

Општински фудбалски сојуз Ресен

Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција. Досега во
Општината Ресен егзистирале 36 клубови, кои се натпреварувале во сите степени
на натпревари.  Поорганизиран пристап кон натпреварувањето започна во 1977
година кога беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз со 14 клубови. Бројот
на клубовите секоја натпреварувачка сезона е варијабилен.

Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи  според
правилата и организационата структура  на Федерацијата.

ОФС Ресен , како и другите сојузи во Македонија има Собрание, составен
од представници на сите клубови , делегати, контролори, судии, спортски
работници, тренери и други. Освен тоа ОФС во својата организациона структура
има и Управен одбор, претседател и потпретседател, повеќе комисии и свои
членови делегирани во  органите на Фудбалската федерација и третите лиги.
Основна задача на ОФС е да го омасовува фудбалот во општината, да го
организира и спроведува натпреварувањето во општинската лига, преку свои
представници во органите и телата на ФФМ да пренесува и застапува
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иницијативи, ставови и предлози покренати од страна на ОФС и клубовите, преку
семинари,предавања и работилници да ги едуцира судиите, делегатите и другите
спортски работници и да им овозможи нивно запознавање  со основните и
напредни знаења во фудбалот и преку полагање на стручни испити да ги
регрутира и оспособува како нови делегати и судии.

Во ОФЛ оваа сезона се натпреваруваат 6 фудбалски клубови : ФК
Сливнички бранови-Сливница, ФК Асамати-Асамати,  Ф.К. Ресен- Ресен, ФК
Јилдиримспор-Ресен и ФК Подмочани Ф.К. Стење -Стење и ФК Подмочани-
Подмочани  .

Натпреварите во ОФЛ се играат според правилата на  ФФМ, лига систем,
есен-пролет. Оваа година се воведе нов комјутерски систем на регистрација на
фудбалери и на сите фудбалски екипи.Моментално има 500 регистрирани играчи
и 9 фудбалски клубови од кои 6 во општинска лига 2 во Трета Македонска
Фудбалска лига- Југозапад и 1 во Прва Македонска Лига

Покрај организирањето на фудбалските натпревари ОФС големо внимание
му обрнува и на омасовувањето на овој спорт преку регистрирање и поддржување
на нови фудбалски клубови, излегување во пресрет на барањата на клубовите,
стручните спортски работници ,како и на вклучувањето на младите во оваа
спортска дисциплина.

Последниве години Лигата се финансира со котизација од екипите членки
на ОФС кои тешко доаѓаат до средства . Затоа е потребно барем полoвина од
предвидените трошоци да се финансираат од други извори, односно Буџетот на
Општината.

Во 2015 година , по трет пат се одржа меморијален фудбалски турнир ,,
Благој Котларовски  Баги,,  во рамките на ,,Преспанскиот јаболкобер,, кој оваа
година се одржа во конкуренција на младински категории до 14 години и на овој
турнир учествуваа 4 екипи од Прилеп, Битола, Охрид и една екипа домакин од
нашата општина и за таа активност во 2016 за организација и збогатување на овој
веке нов начин на организација на овој турнир каде ке се стави точка на
младинските категории  ке ни бидат потребни 80,000,оо денари .

Како наредни  програмски активности ОФС во текот на идната година,
посебно ќе се ангажира, заедно со останатите фактори, да се створат услови за
вклучување во натпреварите на сите клубови кои не се натпреваруваат во лигата
поради добро познатите причини, со цел да се зголеми опфатот на млади во овој
спорт и да се добие на квалитет во играта.

За оваа активност како ја предвидуваме во почетокот на идната година,
односно натпреварувачка сезона , ќе бидат потребни 140.000,оо денари, од кои
60,000,оо денари ќе биде сопствено учество на клубовите , а остатокот 80,000,оо
денари од други извори- Буџет на општина Ресен, донации или спонзорства.

ФК ,,Преспа,, Ресeн

ФК Преспа е најголемиот бренд на градот и општина Ресен и е еден од
најстарите клубови во Републиката и пошироко,  под истото име под кое е
формиран во далечната 1919 година и како таков се натпреварувал во скоро сите
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нивоа. Од овој фудбалски клуб произлегоа голем број фудбалски имиња и врвни
стручни работници познати и признати во овој спорт.

Покрај својата основна активност натпреварување во Третата Македонска
Фудбалска Лига , ФК Преспа ќе направи напори за одржување на фудбалската
младинска школа со цел обучувањето на поголем број на млади спортисти од
градот и селските населби.

ФК Преспа во својата програма за работа има предвидено и активности за
одржување на градскиот стадион и помошните простории.

ФК Преспа во текот на 2016  година ќе земе учество на турнири во
Македонија и надвор од државата  и свој активен придонес ке даде во
подигнување на стручноста на спортските работници преку учество на семинари,
работилници и слично.

За реализација па програмските активности ФК Преспа предвидени се
потребни средства од 900,000,оо денари од општината побарува средства како
помош во износ од 450,000,оо ден.

ФК ,,Младост ,, Царев Двор

ФК Младост Царев Двор во 2015 успеа за прв пат да се пласира во Првата
Македонска Лига и за оваа екипа и воопшто за сите екипи од нашата општина ова
е историски успех

Со овој пласман во Првата Македонска Лига очекувањата и желбите на
управата во 2016 година на овој клуб е пласман во горниот дел од табелата и
излез во еден од европските купови.

Исто така во склоп на клубот постои фудбалска школа која ќе биде
расадник за  формирање на нови кадри кои ке бидат основа на работењето на
клубот.

ФК Младост идната година по покана на организаторите планира да
учествува на повеќе општински и регионални турнири.
Проектиран буџет за 2015 година изнесува 8,000,000,оо  денари

За организирање и функционирање на младинската фудбалска школа , ќе
бидат потребни 550,000,оо ден од Буџетот на општината.

Ракометен Клуб ,,Преспа 2015,, Ресен

Ракометниот клуб Преспа Ресен се натпреварува во Првата Македонска
ракометна лига на Македонија и овој клуб досега има постигнато завидни
резултати. Ракометниот клуб Преспа го има освоено четвртото место во Супер
лигата, со што се квалификува во Челенџ купот на ЕХФ и се пласира во Третото
коло, со што на достоен начин го презентираше македонскиот спорт. Во овој
ракометен колектив завидно место зазема младинската екипа , која три сезони со
ред го освојуваше високото трето место во Младинската супер лига.
Благодарение на тоа младите ракометари, ученици во ОСУ Цар Самоил, односно
нивната ракометна екипа се повекекратни прваци во Македонија. Од овој
ракометен клуб се излезени повеке добри ракометари кои играат во повеке екипи,
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како во Македонија, така и во  Белгија и Шведска.
Минатата натпреварувачка сезона 2014/15 овој клуб се натпреваруваше

во Супер  ракометната лига на Македонија и поради слабите резултати мораше
да се пресели во понизок ранг на натпреварување . Од оваа година РК Преспа
започна да се преструктуира и главен акцент се стави на развој и напредок на
младинските категории од кои членови ке се црпат таленти за првиот тим во кој
исто така членуваат многу млади ракометари од нашата општина. Ракометниот
клуб Преспа учествува и на меѓународните ракометни турнири со што достојно ја
представува нашата општина а оваа година беше организатор на веке
Традиционалниот турнир во Ракомет ,, Зоран Стојановски кој беше организиран
како дел од манфестацијата ,, Преспански Јаболкобер 2015‘‘

Во склоп на РК Преспа работи и кадетска екипа која се натпреварува во
Кадетската лига ,која во јуни 2013 година учествуваше на завршниот Final four во
Скопје кој  го организираше екипата на РК Металург  и го освои четвртото место
во Македонија во кадетска конкуренција Во оваа школа членуваат деца  на
возраст од 14 до 16 години.

Во текот на минатата година  РК Преспа обезбеди соодветни средства од
страна на повеќе спонзори.
РК Преспа идната година планира и организарање на ракометен камп во Охрид
или во Струга при што ке бидат опфатени деца во категориите пионери, кадети и
младинци. На овој ракометен камп предвидено е свои предавања да одржат
видни спортски ракометни работници, меѓу кои и селекторот на Ракометната
репрезентација на Македонија.

РК Преспа во текот на 2016 година предвидува и повторно да биде
организатор на традиционалниот турнир ,,Зоран Стојановски‘‘ и учество  на
ракометни турнир во младинска конкуренција во Република Македонија и
Република Србија.
Предвидено е и учество на Меѓународниот турнир во Струга кој  се одржува крајот
на август секоја година.Вкупната сума за реализација на предвидените
програмските активности на РК Преспа изнесува 1.200,000,оо денари, од кои што
450,000,оо денари се бараат за подршка и развој на младинските школи и
трошоци за патување на младите  ракометари  од Буџетот на општината Ресен ,
додека останатите ќе бидат обезбедени од членарини, спонзорства и донации.

Ж.Р.К. Преспа Ресен

Во 2013 година се формира  Ж.Р.К. Преспа кој ке работи како ракометна
школа кој во 2014 формира Ракометен клуб  и во натпреварувачката сезона
2014/15 почна да се натпреварува во Македонската Прва Ракометна Лига. Исто
така женската екипа на РК Преспа учествува на многу младински турнири во
земјата и странство

За непречено финансиско работење на екипата на ЖРК Преспа во
натпреварувачката 2015/16 сезона ке му бидат потребни 300,000,оо денари кои
најголем дел ке ги обезбеди преку спонзорства и донаци а 90,000,оо денари ке
има потреба од дополнителни финансиски средства од буџетот на Општина
Ресен.
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Џудо Клуб ,, Преспа ,,

Џудо Клубот ,, Преспа ,, koj veke e doka`an sportski kolektiv i vistinski
репрезент na na{ata op{tina и минатата година имаше неколку успешни настапи на
меѓународни и национални турнири каде освои многу  признанија и награди со кои
ја промовираше Општината Ресен на државно  ниво и на мегународен план, во
наредната 2016 година повторно планира учество на бројни турнири и
натпреварувања во земјата и странство а како помош од општина потребни се
50,000,оо денари кои средства ке се искористат за патување на турнири.

Фудбалска Школа ,, Тотал Фудбал,,

Фудбалската школа Тотал Фудбал од Ресен која веке постои 4 години и
секоја година се повеке ја промовира општината во спортот каде има најмногу
членови  и е најпопуларен спорт во нашата општина. Во 2015 година беше и
носител на традиционалниот турнир Благоја Котларовски –Баги кој беше
организиран како дел од ,, Преспански Јаболкобер 2015,, и оваа година турнирот
беше организиран во младински категории за  деца до 13 години, каде екипата на
Тотал Фудбал го освои првото место во конкуренција на екипи од Битола,Прилеп
и Охрид и уште еднаш докажа дека посветеноста и огромниот ентузијазам на
тренерите на оваа школа ни дава надеж дека во иднина ке се ствараат многу
фудбалски имиња во Република Македонја.

Тука се поставуваат темелите на фудбалските клубови на Ресен и Преспа
кои се натпреваруваат во македонските фудбалски лиги.Фудбалските членови се
натпреваруваат во Детската лига на ФФМ со генерации кои се родени
1999,2000,2001,2002,2003,2004 и 2005.

Средствата ни се потребни :

- Котизација за учество во лигата на ФФМ
-Патувања и учество на меѓународни турнири
-Фудбалска опрема за членовите маички дресови копачки и фудбалски топки
-Организирање мегународен турнир петлиња родени од генерација 2000-2005

Се грижиме за социјално загрозени групи во нашата општина кои се
ослободени од плакање членарина а сепак се трудиме да му посветиме внимание
исто како и подобро ситуираните деца.
За оваа организација ни се потребни средства околу 500,000,оо денари а
помошта од општина што ја очекуваме е дел од овој износ од 150,000,оо денари.

Мегуопштински традиционален Турнир во мал фудбал 2016

Овој турнир се одржува веке 16 години од кои последните 6 години со
подршка на општина Ресен во истиот термин од 05.06 до 15.06 во тековната
година.
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Секоја година станува се помасовен и доказ дека овај турнир е веке
препознатлив не само во нашата општина туку и во Битола, Охрид ,Струга и
Прилеп а минатата година учество зеде и екипа од Куманово која го освои
турнирот и докажа дека овој турнир по посетеноста и организацијата и фер
судење е еден од најдобрите во регионот.

Предходната година овој турнир беше помогнат од општина Ресен со
90,000,оо денари кои беа искористени за зголемување на фондот на награди на
турнирот во 2016 година  се очекува уште поквалитетен турнир со учество на
пореномирани екипи поголема  посета и подобра организација на овој
мегуопштински турнир кој стана веке бренд на нашата општина .
За оваа година  треба средства за зголемување на фондот на награди и  учество
на поеминентни екипи од Р. Македонија од 100,000,оо денари како
покровителство од градоначалник на општина Ресен.

Стадион  ,, Христо Татарчев,,

Стадионот Христо Татарчев конечно во 2015 година доби тревната подлога
која може да ги задоволи потребите на екипите за чија намена е изграден, како
терен за тренинг на повекето екипи од општина Ресен .

Оваа година дел од тренинзите на овој терен ги одржа новиот прволигаш
Младост од Царев Двор а во наредната сезона на овој терен планираме тренинзи
да одржуваат младинските категории на школата Тотал Фудбал, како и на овој
терен да се одигруваат натпревари од општинската фудбалска лига.
За одржување на овој терен како и за тековни трошоци во 2016 година ке бидат
потребно околу 200,000,оо денари кои средства ке се користат за одржување и
поправки на теренот , трибините и просториите за соблекување.

Тениски терен и повекенаменско игралиште

Во 2015 година за првпат во нашата општина добивме и терен за тенис и
повекенаменско игралиште за ракомет, мал фудбал и кошарка кој терени беа
полн погодок во 2015 година и можност за нашите граѓани да имаат уште неколку
алтернативи за практицирање на спортови кои досега немаа можност да ги
користат.
За тековно одржување  и набавка на тениски рекети и топчиња на овие терени кои
ке се користат само во периодот од 1 април до 30 октомври проектирани трошоци
се околу 180,000,оо денари

Училишни спортски клубови

На територијата на Општина Ресен регистрирани се 5 училишни спортски
клубови и како подршка за нив за организација на спортски натпревари и
меѓуучилишни турнири планирани се 100,000,оо денари подршка од буџет на
Општина Ресен.
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ФК ,,Лирија’’  Грнчари

Фудбалскиот клуб Лирија од Грнчари кој од оваа 2015 година стана нов
Третолигаш во 3та Македонска Фудбалска Лига Југозапад ги има обезбедено
поголемите средства за настап на екипата во повисок ранг на натпреварување, од
Општина Ресен има потреба средства за патување и исхрана на играчите кои ќе
настапуваат на гостински натпревари во висина од 50,000,оо денари.

Ред.
број

Името на здружението/клубот Средства по
програма на
субјектите

Средства од
буџет на
општина

1.
Општински фудбалски сојуз
Ресен и турнир Благој
Котларовски- Баги

220,000,оо ден. 160,000,оо ден.

2.
ФК ,,Преспа,, Ресeн

1,200,000,оо ден. 450,000,оо ден.

3 ФК ,,Младост ,, Царев Двор 8,000,000,оо ден. 550,000,оо ден.

4 Ракометен Клуб ,,Преспа
2015,, Ресен

1,200,000,оо ден. 450,000,оо ден.

5 Ж.Р.К. Преспа Ресен 300,000,оо ден. 90,000,оо ден.

6 Џудо Клуб ,, Преспа ,, 120,000,оо ден. 50,000,оо ден.

7
Фудбалска Школа ,, Тотал

фудбал,,
500,000,oo ден. 150,000,оо ден.

8 Мегуопштински
традиционален Турнир 2016

200,000,оо ден. 100,000,оо ден.

9 Стадион ,, Христо Татарчев,, 200,000,оо ден. 200,000,оо ден.
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Согласно законот за спорт (,,Службен весник на РМ’’ бр. 29/02 и 66/04)
Општина Ресен во текот на 2016 година ке ги подржи следните спортски
активности :

- ќе организира спортски приредби и манифестации

- ќе ги подржува спортските натпревари на општинско ниво во сите спортски
активности и категории

- ќе ги подржува традиционалните спортски натпревари и манифестации од
национален и мегународен карактер

- ќе го подржува училишниот спорт

- ќе ги подржува спортските активности на лица со посебни потреби

- ќе ги  подржува масовните спортско рекреативни активности на граганите

- ќе ги подржува општинските сојузи

- во целост во програмата ЛА спорт и рекреација ( капитални трошоци) ке го
финансира довршувањето на градскиот стадион и по потреба и другите спортски
објекти.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2016
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-2623/13 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

10 Набавка на спортски
реквизити и мали поправки и
одржување на спортски објект
на територија на општина
Ресен

300,000,оо ден. 300,000,оо ден.

11 Училишни спортски клубови 100,000,оо ден. 100,000,оо ден.

12 ФК ,,Лирија’’ Грнчари / 50.000,00 ден.

ВКУПНО: 12,320,000 ден 2,650,000, ден
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12.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на

Јавната општинска установа за деца – Детска градинка ,,11-ти Септември’’ –
Ресен за учебната 2015/2016 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишна програма за работа на
Јавната општинска установа за деца – Детска градинка ,,11-ти Септември’’ –
Ресен за учебната 2015/2016 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/12 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 и 8/2015) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 29.10.2015 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ - Ресен за учебната 2015/2016 година, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ -

Ресен за учебната 2015/2016 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2623/14 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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13.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013 и 8/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за формирање на Комисија за изработка на
Предлог -Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Решението за формирање на Комисија за изработка на
Предлог -Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2016 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.10.2015 година.

Бр.09-2716/13 Градоначалник
02.11.2015 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ,бр.5/02), член 23 став 1 точка 3 и член 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010,13/2013 и 08/2015), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 29.10.2015 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За формирање на Комисија за изработка на Предлог-Програма за работа на

Совет на Општина Ресен за 2016 година

1. Со ова Решение се формира Комисија за изработка на Предлог-Програма
на Совет на Општина Ресен за 2016 година,во состав:

- Методија Пашковски, Претседател
- Јован Тозиевски, член
- Незаретин Шерифовски, член

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2623/15 Претседател
29.10.2015 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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