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   1.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување

на Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/1 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната
самоуправа(“Службен весник на Република Македонија” број 5/2002), член
23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07 и 156/09 и
47/11) и член 23 од Статутот на Општината Ресен (“Службен гласник на
Општината Ресен” број  7/2010), a в.в. со Законот за изменување на Законот
за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на
Република Македонија” број 139/14) и Законот за изменување на Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 139/14)
Советот на Општината Ресен на 25-та седница одржана на ден
21.11.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за изменување на Одлуката за извршување на

Буџетот на Општина Ресен за 2014 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2014
година, број 07-3915/17 од 25.12.2013 година („Службен гласник на Општина
Ресен“ бр. 14/2013), Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката
за извршување на Буџетот на Општина Ресен, број 07-296/4 од 31.01.2014
година („Службен гласник на Општина Ресен’ бр. 1/2014), Одлуката за
изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен,
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број 07-3021/26 од 17.10.2014 година („Службен гласник на Општина Ресен’
бр. 11/2014), во членот 13 став 1 бројот “145/12 “ се заменува со бројот
“139/14“, во ставот 1 алинеа 2, од истиот член, бројот “25.726,00“ се
заменува со бројот “26.755,00“ и во став 3 алинеа 2, од истиот член,  бројот
“30,00“ се заменува со бројот “31,20“.

Член 2

Одредбите од оваа Одлука ќе се применуваат од 01.10.2014 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен”.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3394/3  Претседател,
21.11.2014 год.       Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на Општина Ресен (Образложение) за III квартал
Јануари-Септември 2014 година

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен (Образложение) за III квартал Јануари-
Септември 2014 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/2 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 21.11.2014 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен
(Образложение) за III квартал Јануари-Септември 2014 година, го донесе
следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен (Образложение) за III квартал Јануари-Септември 2014 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3394/4 Претседател,
21.11.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за урбано планирање,урбанистичко

планирање и изработка на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2015 година

Се прогласува Програмата за урбано планирање,урбанистичко
планирање и изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2015 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/3 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање("Сл.весникнаР.М."бр.51/05,137/07,91/09,18/11,53/11,144/14,55/12
3,153/13 и 42/14 ) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен
("Сл.весник на Р.М." бр. 07/2010,13/2013 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 21.11.2014година донесе :

  П Р О Г Р А М А

Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2015година

    Вовед

    Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина
Ресен  во 2015 година се планираат активности за изработка на
урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања врз основа на
анализата на постојните планови, анализата на реализацијата на
плановите, застареност на плановите, нивна неусогласеност со
новонастанатите општествени промени, и новите законски прописи за
урбанистичко планирање.

    Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на
Република Македонија, од Буџетот на Општина Ресен и од заитересирани
правни и физички лица.

    За активностите  околу изработка на урбанистичките планови на
подрачјето на Општина Ресен, планирани се 23 237 520.00 денари.

I. Планови кои ќе ги финасира Општина Ресен

A.Измена и дополнување на ГУП
Модул 1:

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - дел   од ул.  ,, Јосиф   Јосифовски   ,,  до   спојот  со

ул.
             ,, Борис Кидриќ ,,

- исток - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од  ул. ,, 11 - ти
Октомври,,
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- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. ,, 11 - ти
Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,

- запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ
,, до  спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Површина:----- П= 14.60  ха.
    Цена : -----                                                                 175 200,00 ден.

Модул2:

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - ул.  ,, Наум Веслиевски   ,,  до  граница на ГУП
Голема Река) ;
- исток -  граница на ГУП(Голема Река) до спој со ул. ,, 29 - ти

Ноември ,, ул.  ,, Наум Веслиевски   ,,  ;
-југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со  граница на ГУП
(Голема    Река) ;
- запад - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од  ул. ,, 11 - ти

Октомври,,

- Површина:-----             П= 36.46  ха.
-     Цена : -----                                         437 520.00

ден.

    Б. Планови кои се во фаза на изработка и за кои се потпишани договори,
или во нареден период ќе добијат приоритет за нивно донесување

1. Измена и дополна  на   ДУП за УЕ - 5

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - дел   од ул.  ,, Јосиф   Јосифовски   ,,  до   спојот  со

ул.
             ,, Борис Кидриќ ,,

- исток - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од  ул. ,, 11 - ти
Октомври,,

- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. ,, 11 - ти
Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,

- запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ
,, до  спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Површина:----- П= 14,60  ха.
    Цена : -----                                                                 175.200,00 ден.

    2.   Измена и дополна  на   ДУП за УЕ - 3 за  Кумсал 2
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   Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - по осовина на ул. ,, Наум Веслиевски ,, до Голема Река
- исток - граница на ДУП за УЕ - 3, Кумсал 2
- југ - по осовина на дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул.

,, 11 - ти Октомври ,,
- запад - по осовина на дел од ул. ,, 11-ти Октомври ,, и дел од

осовина на ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,
    Површина:----- П= 20,00  ха.

Цена : -----                                      240 000,00 ден.

    3. ДУП за ЗОНА I I  за УЕ - 1

    Границите на планскиот опфат:
- исток -дел од ул. ,, Борис Кидрич ,,
- север - ново проектирана улица,
- запад- граница на зона за индустрија  по ГУП
- југ -градски гробишта

Површина:----- П= 36,15   ха.
    Цена : ----- 433 800.00 ден.

    4. ДУП за дел од УЕ - 1

    Границите на планскиот опфат:
- југ -ул. ,, Преспанска ,,
- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,, до џамија и дел на ул. ,, Јосиф
Јосифовски,,
- запад -до границите на ГУП
- север-граница со Зона 3

Површина:----- П=  27,00    ха.
    Цена : -----                                                                  540.000,00  ден.

5. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 4  ,, Јанковец ,,

    Границите на планскиот опфат:
- исток со магистралниот пат Битола – Охрид со почеток ,, Монопол ,,
пресек со пат  за манастир Св.Богородица
- запад -граница на ГУП
- југ-граница Монопол,
- север- дел од пат за манастир Св.Богородица

Површина:----- П=   15,50    ха.
Цена : -----                                                                186 000.00 ден.
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6.   ЛУПД –Д - 4 Гробишта и меморијални споменици

    Планскиот опфат е дефиниран со следните граници:
-  исток - дел од ул ,, Борис Кидрич ,,
- север -зелен појас по ГУП
- запад -граница на ГУП
- и југ- граница на ГУП

    Површина:----- П= 11,00 ха.
    Цена : -----                                                                220.000,00 ден.

II. Урбанистички планови за села во Општина Ресен

    1.   Урбанистички план за село Долно Дупени

    Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно
Дупени

    Површина:----- П=  64,00  ха.
 Цена : -----                                                                  768.000,00  ден.

    2.   Урбанистички план за село  Стење

    Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 45,70 ха.
    Цена : -----                                                                 548.400,00 ден

3. Урбанистички план за село Претор

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Претор

Површина:----- П= 25,00  ха.
    Цена : -----                                                        300.000,00 ден.

    4. Урбанистички план за село Крани и Арвати

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 90,00ха.
    Цена : ----- 1.080.000,00 ден.

    5. Урбанистички план за село Подмочани и Грнчари

    Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани и с. Грнчари
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Површина:----- П= 81,50  ха.
    Цена : -----                                                        978.000,00 ден.

6. Урбанистички план за село Сливница

     Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 20,00 ха.
     Цена : ----- 240.000,00  ден.

7. Урбанистички план за село Штрбово

 Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 75,00  ха.
    Цена : -----         900 000.00 ден.

    8. Урбанистички план за село Наколец

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 81,00  ха.
    Цена : ----- 1 620 000.00 ден.

   9. Урбанистички план за село Љубојно

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 50,00  ха.
    Цена : -----                                                        1.000.000,00 ден.

10. Урбанистички план за село   Брајчино

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 30,00  ха.
    Цена : -----                                                        600.000,00 ден.

11. Урбанистички план за село Горна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Горна Бела Црква

    Површина:----- П= 27,00  ха.
    Цена : -----                                                        540.000,00 ден.

12. Урбанистички план за село Лева Река
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Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Лева Река

Површина:----- П= 17,00  ха.
    Цена : ----- 340.000,00 ден.

13. Урбанистички план за село Крушје

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Крушје

Површина:----- П= 82,00  ха.
    Цена : -----                                                        1.640.000,00 ден.

14. Урбанистички план за село Избиште

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Избиште

Површина:----- П= 25,00  ха.
    Цена : ----- 500.000,00 ден.

15. Урбанистички план за село Царев Двор

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 70,00  ха.
    Цена : ----- 1.400.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Дрмени

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 55,50  ха.
    Цена : 1.110.000,00 ден.

17. Урбанистички план за село Долна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Долна Бела Црква

Површина:----- П= 45,00  ха.
    Цена : -----                                                        900.000,00 ден.

18. Урбанистички план за село Коњско

Граници : Проширен градежен опфат на селото Коњско
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Површина:----- П= 20,00  ха.
    Цена : -----                    400.000,00 ден.

19. Урбанистички план за село Покрвеник, Волкодери, Шурленци

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 89,00  ха.
    Цена : -----                                                        1.780 000,00 ден.

II. Урбанистички планови вон населено место на Преспанско Езеро
-плажи-

1. УПВНМ- Отешево

Површина:----- П=6.77ха.
    Цена : -----                                                        135 400.00 ден.

2. УПВНМ- Претор

Површина:----- П=95.00 ха.
    Цена : -----               1 140 000.00 ден.

3. УПВНМ- Сливница

Површина:----- П=83.48 ха.
    Цена : -----                                                        1 001 760.00 ден.

4. УПВНМ- Стење

Површина:----- П=76.82 ха.
    Цена : -----                                                        921 840.00 ден.

5. УПВНМ- Крани

Површина:----- П=12.00 ха
    Цена : -----                                                        240 000.00 ден.

6. УПВНМ- Рибарско село

Површина:----- П=54.70 ха
    Цена : -----                                            656 400.00 ден.

7. УПВНМ- Долно Дупени
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Површина:----- П=90.00 ха
    Цена : -----                                                        1 080 000.00 ден.

8. УПВНМ- Коњско

Површина:----- П=7.50  ха
    Цена : -----                                                        150 000.00 ден.

________________________________
ВКУПНО  = 23 237 520.00 денари

IV. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

1. Урбанистички план за вон населено место Стење за изградба на
стопански комплекс Г2 - лесна незагадувачка индустрија во КО Стење м.в.
,,Чукалица ,,

Граници  на планскиот опфат се :
- север - к.п. 9/30, к.п. 9/37, к.п. 9/38 и дел од патниот правец П-503

( Макази - Царина - Граница со Р. Албанија ),
- исток - дел од патниот правец П-503 ( Макази – царина - граница со

Р.Албанија ),
- југ - к.п. 308/1 и к.п. 9/1
- запад - к.п.9/1

Површина: П= 1,07  ха.
    Цена :                                                            ./. ден.

2.Урбанистички план за вон населено место за село Грнчари на м.в.
,, Кобел ,, во КО Грнчари

Граници : катастарска граница

Површина:----- П=  2,5   ха.
    Цена : -----                                                               ./. ден.

    3.   Изработка  ЛУПД  за тур. нас. ,, Сирхан ,, Ресен

Граници на планскиот опфат :
-запад-осовина на планирана улица согласно планот за населба Сирхан,
-исток- осовина на регионалниот пат Р - 1307 (делница Царев Двор –
Отешево ),
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-север- осовина на регионалниот пат Р - 1307 (делница Царев Двор –
Отешево ),
-југ-граница на к.п. 197/3 и к.п. 194/1.

Површина:----- П= 0,6 ха
    Цена : -----                                                      ./. ден.
    4.   ДУП за Зона 1 Блок 2

    Граница на плански опфат на ДУП за работна зона 1 блок 2  м.в.
Доброво, Општина Ресен е дефиниран со следните граници :
-север-осовина на ул. ,, Димитар Влахов ,,
-исток-ја пресекува КП 6207,
-југ-граница на КП 6211,
-запад-ја пресекува КП 6207 до почетна точка.

    Површина:----- П= 3,08    ха.
    Цена : -----                                                      ./. ден.

    5. Урбанистички план за вон населено место за Туристичка населба на
брегот на Преспанското езеро на Потегот Царина - Отешево, Општина
Ресен

    Граници  на планскиот опфат се :

- север -по граница на  к.п. 37/2
- запад- по осовина на регионален пат Р - 503, Макази – Царина - Граница

со Р.Албанија
- исток - со границата по брегот на Преспанското Езеро
- јужната страна - оди по границата со к.п. бр. 155/1, к.п. 158и к.п. 159

Површина: П= 45,50  ха.
    Цена :                                                            ./. ден.

    6.   Детален урбанистички план за Зона 1, Блок 3, к.о. Ресен

    Границите за планскиот опфат :
- север -осовина на ул. ,, 29 ти Ноември ,,
-исток -осовина на регулирано корито на Голема река,
- југ -ја пресекува к.п. 6384, граница на к.п. 4592/2 и к.п. 4592/1,
- запад- граница на к.п. 4592/1, ја пресекува к.п. 6384 до почетна точка.

    Површина:-----                                       П=     0,80   ха
    Цена:-----                                                         ./. ден.

    7.   Урбанистичка планска документација за плажи на Преспанското
Езеро, Општина Ресен
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    Границите и површините на планскиот опфат ќе се определуваат според
Планската програма, условите за планирање како и место положбата и
намената на објектите на самата плажа.

    Плажите на Преспанското Езеро планирани се во к.о. Коњско, к.о.
Отешово, к.о. Сирхан, к.о. Претор, к.о. Сливница, к.о. Крани, к.о. Долно
Дупени.

8. ДУП  Зона 1 Блок 4  и УЕ-3 Блок 2

Границите на плански опфат :
- север-граница на наменска зона индустрија, граница на ГУП ;
-исток - граница на со КП4527 ;
-југ- осовина на ул.,, 9-ти Ноември,, ;
-запад – осовина на ул,, Источна Собирна,,

    Површина:-----                                       П=     7,45   ха
    Цена:-----                             ./. ден.

    9. Урбанистички план за вон населено место за изградба на стопански
комплекс со бензинска пумпна станица на магистралниот пат Битола –
Охрид М5 во Општина Ресен

    Граници  на планскиот опфат се :

- север - по граница на  к.п. 2750, к.п. 2749, к.п.2753
- запад- по западните граници на катастарски парцели к.п. 2754, к.п.2752,

к.п. 2751 и к.п. 2750 .
- исток - по осовината на Магистралниот пат М5 ,Битола - Охрид
- југ- зафаќа дел од катастарските парцели к.п.2757/1 и дел од к.п. 2758.

Површина: П= 2,80  ха.
    Цена :                                                            ./. ден.

10. Урбанистички план за вон населено место за туристичка населба
Претор во Општина Ресен

    Граници  на планскиот опфат се :

    Од север кон југоисток по осовина на планирана сообраќајница ,кон запад
граница на к.п.526/1 , к.п. 516 , к.п. 519, кон север по планирана пешачка
патека до спој со почетна точка.

Површина: П= 1,42 ха.
    Цена :                                                            ./. ден.
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11. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-3 , Зона 1, дел
Блок 1 (поранешна текс. Фабрика Преспатекс ) ,Општина Ресен  .

Границите на плански опфат :
од север кон југоисток по осовина на ново проектирана ул.3. ,граница на
Г.П. 1.25 осовина на новопроектирана ул.6., граница на Г.П. 1.25, 1.24,
1.21 осовина на новопроектирана ул.. 3 до спој со почетна точка  .

    Површина:-----                                       П=    1,12   ха
    Цена:-----                                                         ./. ден.

12. Изработка  ЛУПД  за К.П. 183/1 КО Козјак  за комплекс со намена Б3 –
големи угостителски единици

Граници на планскиот опфат :
- север -по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак
- запад - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак  .
- исток - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак
- југ - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак .

Површина:----- П= 0,9908 ха
    Цена : -----                                                      ./. ден.

13. Изработка  ЛУПД  за изградба на верски објект и базна станица за ВИП
оператор за мобилна телефонија ОХР 3105 КО Подмочани

  Граници на планскиот опфат :
    На дел од К.П. 1274 м.в. Горица , КО Подмочани
        Површина:----- П= 0,2972 ха
         Цена : -----                                                 ./. ден.

14. Изработка  ЛУПД  за изградба на базна станица за ВИП оператор за
мобилна телефонија ОХР 3106 КО Крани

  Граници на планскиот опфат :
    На дел од К.П. 1890, м.в.,, Илинец,, КО Крани
        Површина:----- П= 38м2
         Цена : -----                                                      ./. ден.

15. ДУП  за дел од УЕ3 , Блок 3, за Кумсал 2

Границите на плански опфат :
- север- осовина на планирана улица
- исток - граница на ГУП ( осовина на регулирано корито на Голема  Река )
; --- југ- граница на наменска Зона домување ;



26 Ноември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.12

- запад – осовина на улица ,, Источна Собирна,, .

    Површина:-----                                       П=     3,96   ха
    Цена:-----                                                         ./. ден

16. ДУП  за ЗОНА 1, БЛОК 5, дел од УЕ3 , Блок 3, за Кумсал 2
Границите на плански опфат :
- север, североисток – осовина на ул. ,,4-та,, и ,, Корчуланска,,
- исток -  осовина на регулирано корито на Голема  Река  ;
-југ - граница на ГУП на град Ресен ;
- запад –  граница на ГУП на град Ресен,, .

    Површина:-----                                       П=    5,8   ха
    Цена:-----                       ./. ден

V. Планови кои можат да бидат финансирани од Буџетот на Република
Македонија
    1.   Измена и дополна на ДУП за тур. нас. ,, Претор ,,

    Граници : Граници дефинирани со важечкиот ДУП за тур.нас. ,, Претор ,,

Површина:----- П= 77,82   ха.
    Цена : -----                                                      ./. ден.
    2 .  Урбанистички план за вон населено место за село ,, Макази 1 ,, КО
Козјак - Ресен, Општина Ресен

    Граници  на опфат:
на север се движи источно по границата к.п. бр. 226 ја сече к.п. 225 и се
движи исток по границата на к.п .226, на исток се движи јужно по дел  од к.п.
204 и кп 203, на југ се движи југозападно по дел од к.п. 202 и к.п. 199, потоа
се движи западно и ја сече к.п. 198, а потоа северозападно ги сечи,
парцелите и тоа : кп. 197, 196, 195, 194, 193, 192 и кп. 191, на запад се
движи северно по границата на к.п. 191, а потоа кон север ги сече
парцелите и тоа : к.п. 214, 215, 216/1, 217/1, 218, 219 и 220/1, а потоа се
движи северно по границите к.п. 220/1, 222 и к.п.223, каде се спојува
северната појдовна точка на к.п. 226

    Површина:----- П= 15,98   ха.
    Цена : -----                                                ./. ден.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН
Бр. 07- 3394/5 Претседател,
21.11.2014год.       Методија Пашковски с.р.
Ресен
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4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за Локален економски развој и

поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за Локален економски развој и поттикнување
на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2015 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/4 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 23 став 1
тoчка 8 од Статутот на Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина
Ресен,бр.7/2010 и 13/2013) на седницата одржана на ден 21.11.2014 год.
Советот на Општина Ресен  донесе

П Р О Г Р А М А

Г1 – Локален економски развој
Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот во

 Општина Ресен за 2015 година

1. Вовед
Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските

обврски на јавните институции и врз база на непосредно учество на бизнис
секторот, граѓанскиот сектор, месните заедници асоцијасии и сл. преку
заеднички програми и проекти за создавање на услови за одржлив локален
економски развој.

Локланиот економски развој е организирана дејност на локалната
заедница која меѓусебно соработува со цел да се постигне одржлив
економски пораст кој носи економска корист и подобрување на квалитетот
на живот на сите чинители во заедницата.

Со стратешко планирање на програмата за локален економски развој
на Општина Ресен, локалната заедница врши конкретен чекор  кон
опредметнување на ефектите од децентрализацијата како политички
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процес и јакнење на демократските односи, а посебно демократското
вклучување на граѓаните во процесот на одлучување со што Општина
Ресен остварува чекор напред во реализација на главните цели на
Европската Унија за руралниот развој.

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се усвојува
врз основа на надлежностите на Локалната Самоуправа кои произлегуваат
од Законот за локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, како и
други позитивни законски одредби на Република Македонија и препораки на
Европската.

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени
проценки и анализи на заедницата во сите тематски области во кои
локалната самоуправа има законски надлежности или е во фаза на нивно
превземање од централно на локално ниво. Во рамките на тие активности
подготвен е профил на Општина Ресен и дефинирани се стратешките цели
и приоритети кои се усвоени од страна на Советот на Општина Ресен.
Подготовката на програмата за локален економски развој и поттикнување
на развојот на туризмот исто така е  во согласност со насоките на
Европската Унија и Владата на Република Македонија за користење на
средства од ЕУ фондовите.

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, вклучени се
програмите за работа и буџетско планирање на сите Сектори и Одделенија
во Локалната Самоуправа на Општина Ресен, при што Секторот за
урбанизам, комунални работи, локален економски развој и  прекугранична
соработка за буџетската 2015 година ја предвидува програмата Г1,
Поддршка на локалниот економски развој и  Г2 поттикнување на развојот на
туризмот во Општина Ресен.

2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 9.000.000 денари

3. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој и
поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот
на туризмот во Општина Ресен за 2015 година.

Општина Ресен преку Секторот за урбанизам, комунални работи,
локален економски развој и прекугранична, согласно своите надлежности и
задолженија во насока на подобрување на економската клима и локалниот
економски развој согласно претходно дефинираните  стратешки цели и
приоритети ја базира Програма за поддршка на локалниот економски развој
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и поддршка на локалниот економски развој и поттикнувањње на развојот на
туризмот во Општина Ресен за 2015 година.

3.1 Изработка на Стратегија за локален економски развој на
Општина Ресен

Општина Ресен имајки ги во предвид децентрализираните
надлежности и важноста на локалниот економски развој има за цел
изработка на стратешки документ за локален економски развој на Општина
Ресен.

Вкупно предвиден буџет:  400.000 денари

3.2 Партиципативно учество на заедницата  во одржливиот
локален економски развој на Општина Ресен

3.2.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на
локалниот економски развој со вклучување на малите и средни
претпријатија, месните заедници и невладиниот сектор по пат на јавен
повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален
економски развој за 2015 година.

3.2.2 Организирање на едукативно информативни работилници за
можностите за искористување на средства од домашните и странските
програми и фондови.

Вкупно предвиден буџет:  1.500.000 денари

3.3 Подршка на развојот на претприемништвото и мали и средни
претпријатија

Малите и средни претпријатија се движечка сила на економскиот
развој и поради тоа континуирано мора да се работи на изнаоѓање на
стимулативни мерки за отворање на нови претпријатија, но исто така треба
да им се даде поддршка на веќе постоечките претпријатија во Општина
Ресен во изнаоѓање на нови пазари и зголемување на нивната
конкурентност што ќе придонесе во развојот на локалната економија и
отворање на нови работни места.

3.3.1 Заедничка промоција и маркетинг, заедничко организирање и
настапување на саеми и други форми на презетација (вклучително и
набавка на опрема за презентација) на Општина Ресен и стопанските
субјекти од општината во Република Македонија и странство.
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3.3.2 Организирање на обуки за подигнување на вештини и знаење,
обуки за информирање, едуцирање, доквалификација или
преквалификација на човечките ресурси во стопанството.

3.3.3 Организирање на обуки за искористување на државните понуди
и поволности за започнување на сопствен бизнис, вклучително и законските
обврски и потребната документација за основање на компанија.

3.3.4 Мапирање на стопанството во Општина Ресен, промоција на
бизнис климата во општината и изработка на адресар на стопанството во
општината.

3.3.5 Потикнување на инвестиции преку промоција на бизнис климата
и понуда за изградба на стопански објекти во индустриските зони Макази,
Макази1 и поранешната фабрика Преспатекс.

Вкупно предвиден буџет: 1.500.000 денари

3.4 Рурален развој

Под рурален развој се подразбира процес на интегриран и одржлив
развој на рурална средина од економска гледна точка, но во исто време со
заштита на животната средина, културните вредности и обележја на
просторот.

3.4.1 Обуки на земјоделците од Општина Ресен за искористување на
средства од националните програми за подршка на руралниот развој како и
од ИПАРД програмата.

3.4.2 Поддршка на земјоделците од Општина Ресен при
аплицирање/пополнување на потребната документација во  националните
програми за подршка на руралниот развој и ИПАРД програмата.

3.4.3 Подршка на локални акциони групи. Согласно политиката за
рурален развој на ЕУ, можностите за ко-финансирање на проекти во
сферата на руралниот развој и со поддршка на Центарот за регионален
рамномерен развој на Пелагонискиот Плански Регион, воспоставени се
локални акциони групи (ЛАГ). Во Општина Ресен формирана и
регистрирана е  ЛАГ (прва во Р.Македонија) која ќе функционира на
територијата на општината. Групата е составена од претставници на
јавниот сектор, невладиниот сектор и бизнис заедницата. ЛАГ-от ќе работи
на подготвување на подстратегија за рурален развој и ќе аплицира во
ЛИДЕР програмата со цел реализација на проекти од општ интерес на
граѓаните на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари



26 Ноември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.12

3.5. Искористување на ресурсите на Општина Ресен во функција
на локалниот економски развој

Искористување на ресурсите во функција на локалниот економски
развој се темели врз рационална употреба на природните, општествените и
културно историски ресурси на Општина Ресен.

3.5.1 Потикнување на брендирање на производи и услуги во
локалната економија согласно позитивните законски регулативи и
препораките на Европската Унија. Активноста предвидува отпочнување на
процес за идентификација и отпочнување на процес за брендирање на
локалните производи и услуги преку информативни и едукативни
работилници со релевантните субјекти во заедницата.

3.5.2 Поддршка на проекти и програми поврзани со традиционалните
занаети. Активноста предвидува мапирање на занаетите во општината,
финансирање на проекти и помош при опремување на занаетчиски
работилници, уредување на изложбен простор како и промоција на
занаетчиските производи и услуги.

Вкупно предвиден буџет:  800.000 денари

3.6 Поттикнување на партнерство и прекугранична соработка

Важен аспект за развој на локалната економија е потикнување на
партнерство, остварување на прекугранична соработка  и размена на
искуства со Европски градови и општини.

3.6.1 Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и
општини е исклучиво во функција на користење на средства од европски
фондови. За реализација на овие активности неопходно е да се
организираат работни посети како на претставници на Општина Ресен во
други општини, така и нивни претставници во нашата општина.

Вкупно предвиден буџет:  500.000 денари

3.7 Поттикнување на развојот на туризмот

Поттикнување и развој на туризмот се подготвува врз основа на
надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од законот за
Локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски
одредби и препораки од Европската Унија.

Туризмот како економска активност е сектор со најширок опсег во
споредба со кој било сектор во економскиот развој, поради тоа што има
поголем број значајни врски и економски поврзаности со други сектори
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отколку која било друга економска активност и има многу важна улога во
локалниот економскиот развој.

Развојот на туризмот претставува организирана дејност на
заедницата при што се превземаат мерки и активности, форми и облици на
одржлив развој. Поттикнувањето на развојот на туризмот се однесува на
луѓето од локалната заедница кои меѓусебно соработуваат со цел да се
постигне одржлив развој на туризмот со одржлив економски пораст кој носи
економска корист, подобрување на квалитетот на туристичката понуда и
воедно квалитетот на животот за сите во заедницата.

3.7.1 Подршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни
планови, уредување на туристички и излетнички локалитети (изградба на
водовод, канлизација, опремување со пристапни патишта, паркинг
простори, патеки за движење, информативни табли, сообраќајна
сигнализација и урбана опрема до сите позначајни туристички локалитети.

3.7.2 Управување со туризмот, евиденција, регистрација,
категоризација и стандардизација. Активноста предвидува продолжување
со евиденција, регистрација, категоризациај и продолжување на решенијата
за категоризација на сместувачки капацитети од мал обем  што претставува
основа за управување со туризмот. Активноста исто така предвидува
спроведување на информативно едукативни работилници на туристичките
субјекти за процесот на категоризација на сместувачки капацитети од мал
обем согласно позитивните законски прописи.

3.7.3 Мапирање на угостителските капацитети како и сместувачките
капацитети од поголем обем во Општина Ресен. Активноста предвидува
изработка на база на податоци за туристичката понуда на Општина Ресен.

3.7.4 Туристички инфо центар. Активноста предвидува ставање во
функција на туристички инфо центар каде туристите ќе добиваат
информации за туристичката понуда на Општина Ресен но во исто време
туристите ќе имаат можност за пријавување на неправилности и проблеми
од областа на туризмот.

3.7.5 Туристичка берза. Активноста предвидува формирање на он-
лајн берза на која регистрираните сместувачки капацитети од мал обем ќе
ги нудат своите услуги на домашни и странски гости. Со реализација на
оваа активност би се направил напредок во решавање на проблемот со
нелегално нудење на услуги за сместување во капацитети од мал обем.

3.7.6 Активни мерки за подобрување на конкурентноста и услугите во
туризмот. Активноста предвидува организација на обуки наменети за
давателите на услуги во туризмот од институции специлајизирани во оваа
област. Преку обуките предвидено е да се изврши стручно усовршување во
однос на видот и начинот на давање на услуги во туризмот како
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приготвување и послужување на храна, бонтон во угостителството,
промоција и маркетинг на услугите и сл.

3.7.7 Промоција на туристичка понуда на Општина Ресен. Активноста
предвидува изработка на промотивен материјал, изработка и поставување
на билборди со туристички мотиви од Општина Ресен, остварување на
контакти со туроператори, остварување контакти со домашни и странски
медиуми,  организирање и настапување на саеми за презетација на
туристичката понуда на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет:  2.000.000 денари

3.8 Средства за сопствено учество во имплементација на
проекти

Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во
зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат
како прв услов за аплицирање на одреден проект. Секој донатор
определува посебни услови за локалната самоуправа кои треба да бидат
обезбедени како составен дел од апликацијата за соодветниот проект.

Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во
следните области:

3.8.1 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на меѓународни проекти со посебен акцент на
Европските фондови.

3.8.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на проекти со посебен акцент на програмите на
Владата, Министерствата, Агенциите и донаторите од Република
Македонија.

3.8.3 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на проекти во рамките на Пелагонискиот
Плански Регион.

3.8.4 Заедничко учество во аплицирање и реализација на проекти за
меѓуопштинска соработка  со други општини од Република Македонија во
рамките на програмите на различни донатори (мешународни фондови,
асоцијации, амбасади и сл.)

3.8.5 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за учество
во пилот проектот SWG – Regional Rural Development Standing Working
Group of South Eastern Europe.

3.8.6 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за учество
во спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион кој се
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имплементира од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион во партнерство со УСАИД.

3.8.7 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
реализација на проектиот PEEPBE - Promotion of Energy Efficiency in
Buildings and Protection of the Environment

Вкупно предвиден буџет:  2.000.000 денари

Вкупно предвиден буџет за 2015 година: 9.000.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.

  СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 07- 3394/6  Претседател на  совет
 21.11.2014 год.    Методија Пашковски с.р.

       Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работата на Одделението

за локален економски развој и прекугранична соработка
 за период 01.01.2014-10.11.2014

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на Одделението
за локален економски развој и прекугранична соработка за период
01.01.2014-10.11.2014, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/5 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 21.11.2014 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Одделението за локален економски развој и
прекугранична соработка за период 01.01.2014-10.11.2014, го донесе
следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работата на Одделението за локален
економски развој и прекугранична соработка за период 01.01.2014-
10.11.2014.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3394/7 Претседател,
21.11.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој

може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска
документација-Детален урбанистички план за т.н. Претор,Одлука бр.01-
1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од

09.04.2010 година за  ,,Трикотажа  ПЕЛИСТЕР
Акционерско друштво  Битола,,   од  Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој може
да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска
документација-Детален урбанистички план за т.н. Претор,Одлука бр.01-
1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година за  ,,Трикотажа  ПЕЛИСТЕР   Акционерско друштво
Битола,,   од  Битола , што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/6 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен бр.07/10 и 13/13) и член 2, став 1,
алинеја 5 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти
во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“
бр.56/2011,162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 21.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ке се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот

објект предвидени соглласно Детален урбанистички план за т.н.
Претор, Одлука бр. 01-1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со

Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година  ,на барање од  ,,Трикотажа
ПЕЛИСТЕР   Акционерско друштво  Битола,,   од  Битола

Член 1
          Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-3656 -2011 од 02.09.2011 од страна на Трикотажа
ПЕЛИСТЕР   Акционерско друштво  Битола   од Битола ул.,, Девејани  ,
бр. 13 , а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП бр.655/1 во КО  Претор
, Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети условите за
донесување на урбанистичка планска документација со која ке се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот објект
предвидени во Детален урбанистички план за т.н. Претор, Одлука бр. 01-
1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година, заради вклопување на бесправно изградениот објект,
дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација („Сл.Весник на РМ“  бр.56/2011,162/12 и 95/13 ).

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-3394/8   Претседател
21.11.2014 година        Методија Пашковски с.р.

    Ресен
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7.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –планска
документација – Детален урбанистички план за т.н. Претор, Одлука

бр. 01-1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8
од 09.04.2010 година, за Јованка Кервешан и Мендо Јовановски од Битола

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој може
да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –планска
документација – Детален урбанистички план за т.н. Претор, Одлука бр. 01-
1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година, за Јованка Кервешан и Мендо Јовановски од Битола,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
21.11.2014 година.

Бр.08-3536/7 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен бр.07/10 и 13/13) и член 2, став 1,
алинеја 5 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти
во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“
бр.56/2011,162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 21.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување исполнети услови за донесување на

урбанистичко планска документација со која ке се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот

објект предвидени согласно
Детален урбанистички план за т.н. Претор, Одлука
 бр. 01-1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со

 Заклучок бр. 07-596/8 од 09.04.2010 година.
 На барање од Јованка Кервешан и Мендо Јовановски од Битола
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Член 1
          Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-3656 -2011 од 01.04.2011 од страна на лицето
Јованка Кервешан  и Мендо Јовановски  од Битола , ул. „Партизанска “
бр.20-47, а кое се однесува  на објектот кој лежи на КП бр.559 во КО
Претор , Советот на Општина Ресен констатира дека се исполнети условите
за донесување на урбанистичка планска документација со која ке се изврши
усогласување на намените на земјиштето и бесправно изградениот објект
предвидени во Детален урбанистички план за т.н. Претор, Одлука бр. 01-
1874/1 од 03.04.1976 година, а продолжен со Заклучок бр. 07-596/8 од
09.04.2010 година. , Одлука бр.07-239/9 од 01.06.2000 година, заради
вклопување на бесправно изградениот објект, дефиниран со согласно
одредбите од член 2, став 1 , алинеја 5 од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправно
изградени објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.Весник на
РМ“  бр.56/2011,162/12 и 95/13 ).

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-3394/9                              Претседател
21.11.2014 година    Методија Пашковски с.р.

    Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој
може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –планска

документација за Деталниот урбанистички план за ДУП т.н. Претор, Ресен,
на барање од Феријален Сојуз на

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје

Се прогласува Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој може
да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко –планска
документација за Деталниот урбанистички план за ДУП т.н. Претор, Ресен,
на барање од Феријален Сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од
Скопје, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
21.11.2014 година.
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Бр.08-3536/8 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина
Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен“ бр.07/10 и 13/13) и член 2, став 1,
алинеја 5 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти
во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/2011,
162/12 и 95/13) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
21.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
     За утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши промена на спортски
терени, предвидени согласно ДУП „т.н. Претор“, на барање од

Феријален Сојуз на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје

Член 1
            Во врска со поднесеното барање за утврдување на правен статус за
бесправен објект  Уп-1-12-534-2011 од 09.08.2011 од страна на Феријален
Сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, ул. „ Пиринска“ бб-
барака 2, а кое се однесува  на објектите кој лежат на КП бр.600/1 и КП
бр.601 во КО Претор, Советот на Општина Ресен констатира дека се
исполнети условите за донесување на урбанистичка планска документација
со која ќе се изврши промена на спортските терени предвидени во ДУП
т.н.Претор - Ресен, заради вклопување на бесправно изградените објекти,
дефиниран со согласно одредбите од член 2, став 1, алинеја 5 од
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди
за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко планска
документација („Сл.Весник на РМ“  бр.56/2011, 162/12 и 95/13 ).

Член 2
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07-3394/10  Претседател
21.11.2014 година      Методија Пашковски с.р.
Ресен
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9.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) 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 2015 година

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен од
областа на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка
за 2015 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/9 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 23 од
Статутот на Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010
и 13/2013) на седницата одржана на ден 21.11.2014 год. Советот на
Општина Ресен  донесе

Програма

за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација
со јавноста и меѓународна соработка за 2015 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 2015
година комуникацијата со јавноста има за цел да воспостави ситем од
активности со кои ќе се регулира начинот и опфатот на активностите во
комуникација со јавноста во насока на подобрување на транспарентното
работење во Општина Рсен.

Равојот на меѓународната соработка на планот на евроинтеграциите,
вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените и
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градовите пријатели како и 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.

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 2015 година ќе
се насочи на интензивирање на активностите на Градоначалникот , Советот
на Општината и општинската администрација со особен фокус на учество
на саемски манифестации и привлекување на интерес на странските
инвеститори кон Општина Ресен како и во активно вклучување на
општината во мешународни 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.

Цели:
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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 на
печатење на Флаери и
Плакати произлезени од
активности за
спроведување на
програмата

60.000 60.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

3. 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

200.000 200.000 Континуирано
во текот на
годината
според
потреба

4. Организација на јавни 80.000 80.000 Континуирано
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настани за промоција и
презентација на
активностите на
општината

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

ВКУПНО 1.000.000 1.000.000

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. 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
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Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
промоцијата и комуникацијата со јавноста и меѓународна соработка во 2015
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 2015 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 2015 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 2015 година.

                         СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 07- 3394/11  Претседател на  совет
21.11.2014 год.    Методија Пашковски с.р.

        Ресен

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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

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

областа на противпожарната заштита во 2015 година

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен во
областа на противпожарната заштита во 2015 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/10 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски.с.р.
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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 8 од Статутот на Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина
Ресен,бр.7/2010 и 13/2013) на седницата одржана на ден 21.11.2014 год.
Советот на Општина Ресен  донесе

Програма за работа
за 2015 година

Aктивности на Општина Ресен во областа на
противпожарната заштита во 2015 година

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во
областа на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето, кои
претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби,
Oпштина Ресен во 2015 година овие активности ќе ги остварува преку
Општинскиот штаб за заштита и спасување, просторните специјализирани
сили за заштита и спасување и Територијалната противпожарна единица
која ќе дејствува на територијата на Општина Ресен.

1. Територијална противпожарна единица на Општина
Ресен

Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши следните
работи:

- гаснење на пожари на подрачјето на Општината;
- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар;
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени

од пожари и експлозии;
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
- извршување на други работи при несреќи и непогоди;
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката

опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат
вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став;

- заедно со територијалните противпожарни единици на општините во
РМ утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на РМ
заради оперативно делување при гаснење на големи пожари на целата
територија на Република Македонија во координација со Дирекцијата за
заштита и спасување ;

- давање помош кога тоа е побарано при гаснење на пожари во други
држави во координација со Дирекцијата за заштита и спасување;

- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии,
интервенции за гаснење и интервенции за други настани според
единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита и
спасување;

- периодично испитување и проверка на исправноста на
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противпожарната опрема со која располага Територијалната
противпожарна единица согласно законот и подзаконските акти;

- тековна поправка и одржување на техниката и опремата;
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни

собири, спортски и други манифестации, во координација со
Министерството за внатрешни работи;

- врши обука од областа на противпожарната заштита на припадници
на АРМ;

- едукација на граѓаните за заштита од пожари преку организирање на
предавања, преку медиуми и организирање на други активности;

- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

1.1.  Програма за реализација
1. Во текот на 2015 година ТППЕ Ресен ќе се залага како и досега најбрзо и

најефикасно да делува при интервенциите. На настанатите пожари ќе приоѓа со
сета професионалност и максимално ќе се залага пожарите да ги ликвидира по
најбрз можен начин и најминимални штети.

2. Во текот на 2015 година за време на наставата по сите наставни
предмети ќе обработува теми со кои нивото на единицата ќе задржи континуитет
и ќе се издигне на повиско ниво. Во наставната единица практични вежби ќе се
изведуваат вежби со средства и опрема што ја поседува единицата. Тактичко
показните вежби ќе се изведуваат во месеците Март, Април, Мај, Јуни,
Септември, Ноември и Декември.

3. Како и досега единицата ќе ги разгледува и анализира сите поголеми и
покаректиристични пожари на кои самата интервенирала , од што ќе се спреми
во иднина да ги остранува грешките доколку ги има во самите интервенции.

4. Во текот на годината а со цел оспосубување на работниците ќе се
донесат следните планови и програми :

- годишна програма за настава и обука
- тримесечна програма за настава и обука
- месечни програми за настава и обука
- елаборат за тактично покажни вежби кои единицата ќе ги обработува.

Во текот на годината доколку дојде до потреба за дополнување на
наставата или поедини наставни единици за истите ќе се изготват дополнителни
елаборати за совладување на методиските единици со сите вработени.

5.  Во текот на 2015 година ќе се изведат шест тактички показни вежби во
градот и околината и тоа на следните објекти:

- во текот на месец март во објект – станбена зграда на ул. ``Ленинова``
- во текот на месец април во објект РО ``Хатекс`` - с.Стење
- во текот на месец мај во објект- бензинска пумпа на “Макпетрол“ во Ресен
-во текот на месец јуни показна вежба-спасување во вода во туристичка

населба Претор
- во текот на месец септември показна вежба на ОУ “Браќа Миладиновци “

Царев Двор
- во текот на месец ноември во РО ``Свислион- Агроплод`` Ресен
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- во текот на месец декември во ДСУ ``Цар Самоил``-Ресен

Во текот на истата година можно е да се изведи и тактичко показна вежба
со ТППЕ- Битола и ТППЕ- Охрид на заедничко ниво. Како и преку гранична
соработка со Лерин и Општина Лемос-Р.Грција со цел заедничко дејствување
при појава на пожари во пограничните региони. Исто така, се планира и
едукативни советување со невладина огранизација ``Флoријан`` со седиште во
Велика Британија, како и  тековно обучување на пожарникарите од ТППЕ –Ресен
со интервенции при сообраќајни несреќи, со инструктори од Велика Британија.

6. Во текот на годината  ќе се врши редовна проверка на опремата,
униформата и средставата за гаснење согласно член 25 од Правилникот за
униформи и заштитната опрема. Во текот на годината ќе се извршат дневни,
неделни и вонредни прегледи на исправноста на премата , средствата за
гаснење. Употребата на униформата и ознаките на униформите ќе бидат според
Правилникот за носење на летна и зимска униформа.

7. Со цел да се има целосен увид во работата на единицата и нејзината
успешност во текот на годината ќе се води следната евиденција :

- ќе се дополнуваат дојави за пожар,
- ќе се составуваат извештаи за секој настанат пожар,
- ќе се води евиденциона книга за прегледите на возилата и опремата,
- ќе се прави распоред на сменско работење.

8. Во текот на годината, особено во летниот период и грејната сезона, ќе се
одржат едукативни предавања на населението, како и информирање преку
јавните гласила и одржување на работни состаноци во претпријатијата кои
стпанисуваат со земјоделски површини. Со истите ќе се ажурираат плановите за
заштита од пожари и ќе се координира заеднички настап на евентуално
настанатите пожари.

9. Во согласност со Правилникот за опремување, ќе бидат опремени
возилата и вработените,  а опремата ќе се одржува во исправна состојба.

10. Ќе се воспостават контакти со ЕВН и со ниве ќе се координира
работата особено за нивно брзо излегување на терен при евентуални пожари
на објекти. Со јавното комунално претпријатие “Пролетер“ ќе се зголеми
соработката и ќе биде доставено барање за навремено  не известување за
настанати дефекти во хидрантската мрежа или било какви прекини во
снабдувањето со вода.

11. Во текот на месец јануари ќе се побара од “Макпетрол“ и други
приватни бензински пумпи да ни достават листа на сите корисници кои
складираат поголеми количини запаливи течности во нивните домови. Во текот
на месец февруари ќе се посетат објектите на кои ќе се изведат тактичко
показните вежби се со цел да се соберат повеќе податоци за изведување на
вежбите.

12. Пред почетокот на летниот период ќе се направат напори опремата
возилата и средствата за гаснење на пожари да се доведат во исправна
состојба ако се неисправни. Ќе се одржи состанок со вработените со цел да се
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укаже на потребите од поголема будност и спремност на единицата за летниот
период, и ќе се ажурира планот за мобилизација.

13. Во текот на месец Јануари ќе се ажурира планот за мобилизација на
работниците. Еден примерок ќе биде доставен и до ПС Ресен.

14. Во текот на годината ќе се вршат контроли на работата на единицата
за време на викенди, државни празници, во ноќните часови. Такви контроли ќе
се вршат од четири до шест пати во текот на едне месец. Самите контроли ќе
се евидентираат во Книгата за дежурства.

15. Во текот на годината ќе бидат извршени предавања од заштита од
пожари во сите основни и средни школи во општината.

16. За нормално функционирање на ТППЕ ќе се изготви финансиска
конструкција на потребите на ТППЕ која ќе биде како прилог на Програмата
за работа.

1.2. Финансирање на ТППЕ Ресен
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма,

активностите на Општината ќе бидат насочени кон создавање на
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот
на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и
спасувањето во услови на разни видови непогоди и други несреќи.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон
обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена
единица, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на
Општина Ресен и по потреба во другите општини.

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и
спасувањето и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица,
утврдени според оваа Програма, ќе биде реализирано со средства од:
- Буџетот на Р.Македонија,

- Буџетот на Општина Ресен.

- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари,

- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од

одговорност од употреба на моторни возила,

- Наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата

од пожари и експлозии,

- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва,

фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на

заштитата од пожари,

- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на

Територијалната противпожарна единица, и

- Приходи од други општини.
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Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките

на планираните сретства за таа програма , во Буџетот на Општина Ресен за

2015 год.

1.2.1.  Извори на средства и нивно распоредување:
а) Приходи

1. Наменска дотација (плата од МВР за 10 вработени)
   4 .796.480,00
2. Наплатени премии од каско осигурување
350.000,00
3. Буџет на Општина Ресен (плата за 7 вработени од Општина)
3.016.000,00
4. Буџет на Општина Ресен
1.490.000,00
5. Приходи од сопствени извори на ТППЕ
15.000,00
6. Приходи од други општини
0,00
7. Вкупно: 2-6
4.871.000,00
8. Вкупно: 1-6
9.667.480,00

б) Расходи
1. Плати,наемнини и надом.( за 11 вработени)
4.796.480,00
2. Плати,наемнини и надом.( за 7 вработени)
3.016.000,00
3. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
430.000,00
4. Поправки и тековно одржување на возила
120.000,00
5. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила
192.000,00
6. Набавка на техничка и заштитна опрема
200.000,00
7. Регистрација на возила
60.000,00
8. Транспортни трошоци за донирано возило од “Флоријан“
365.000,00
9. Набавка на ПП униформа
200.000,00
10. Проектни активности
50.000,00
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11. Надомест за материјални трошоци и дневници за правни и
     физички лица- учесници во акции за гаснење на пожар и
     други видови непогоди и несреќи
50.000,00

12. Непредвидени трошоци ( големи дефекти на возила, друга
     опрема, зголемен број на интервенции)
100.000,00

13. Финансиски средства за осигурување на 17 пожарникари
     од ризик на смрт,повреда или инвалидност како и годишен
     лекарски преглед на истите
90.000,00

14. Вкупно: 1-2
7.812.480,00
15. Вкупно : 3-13
1.857.000,00
16. Вкупно 1-13
9.669.480,00

1.3. Други форми на активности на ТППЕ Ресен

Освен со финансиски средства, Советот на Општината Ресен и
Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности со:
- одбележување на денот на пожарникарите -20 мај,
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните
обврски,
-учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и
настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

Градоначалникот на Општина Ресен, Општинскиот штаб за заштита и
спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување
со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за
заштита и спасување и другите надлежни органи и тела, oрганите и телата
на Советот на Општина Ресен  ќе го следат спроведувањето на оваа
Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во
покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на
предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“.

                         СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 07- 3394/12           Претседател на  совет
21.11. 2014 год.                                           Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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 Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за работа на Општинската организација

на Црвен крст на Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за работа на Општинската организација на
Црвен крст на Ресен за 2015 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/11 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 21.11.2014 година, откако ја разгледа
Програмата за работа на Општинската организација на Црвен крст на Ресен
за 2015 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската организација на
Црвен крст на Ресен за 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3394/13 Претседател,
21.11.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен
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12.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

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

можности за жените и мажите за 2015-та година

Се прогласува Програмата за работа на Комисијата за еднакви
можности за жените и мажите за 2015-та година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/12 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 23 став од
Статутот на Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010
и 13/2013) на седницата одржана на ден 21.11.2014 год. Советот на
Општина Ресен  донесе

ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за еднакви можности

на жените и мажите за 2015- 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
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и мажите помеѓу координаторите и претседателите
на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
* 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
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* Лобирање и креативни притисоци
* 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;
II Родово буџетирање и социјалната политика
- вклучување во грижата за ранливи групи;
- едукација на општинската администрација за родово буџетирање при
креирање на годишниот буџет на општината;
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
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ги следат ефектите 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 2015 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
2015 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 07-3394/14  Претседател на  совет
21.11. 2014 год.    Методија Пашковски с.р.
Ресен
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13.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

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

личности од Општина Ресен за 2015

Се прогласува Програмата за одбележување на значајни настани и
личности од Општина Ресен за 2015, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/13 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 23 став од
Статутот на Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010
и 13/2013) на седницата одржана на ден 21.11.2014 год. Советот на
Општина Ресен  донесе

Програма за одбележување на значајни настани и личности од
Општина Ресен за 2015 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 2015 година

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

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовно наследство
кое ни го оставиле настаните од овие датуми и личности кои во нив
учествувале.

- Сочувување и афирмирање на историскиот идентитет на Општината
Ресен

II АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Ресен во одбележувањето на значајни настани и
личности во општината Ресен ќе бидат насочени кон
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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 2015 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 2015  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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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите за одбележување на значајни настани и личности од Општина
Ресен за 2015 година утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од
средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2015 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 :
- Министерството 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.

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 2015 година
- почесно покровителство на градот Ресен,
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема со
која
располага општината,
- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни
манифестации,
- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на
градот
при одржување манифестации и реализирање на проекти од областа на
културата.
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 2015 година

Активност Буџет на Општина Ресен
2015

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

 43 000 денари

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

167 000 денари

5. Непредвидени
манифестации

30 000 денари

6. Обезбедување на
сместувачки услуги

60 000 денари

7. Почесно
покровителство

50 000 денари

Вкупно 350 000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 07-3394/15    Претседател на  совет
21.11.2014 год.   Методија Пашковски с.р.
Ресен



26 Ноември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.12

14.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

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

областа на образованието за 2015год.

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен во
областа на образованието за 2015год., што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/14 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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15.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за избор на членови на

Советот на млади на Општина Ресен

Се прогласува Решението за избор на членови на Советот на млади на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/15 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 58 од Статутот на Општина Ресен („ Службен
гласник на Општина Ресен“ број 7/2010 и 13/2013), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 21.11.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За избор на членови на Совет на млади

 на Општина Ресен

1. За членови на Советот за млади на Општина Ресен, се избираат :
- Емерсон Јашари
- Ерол Максуд
- Александар Шуковски
- Александра Нечовска
- Петар Шљахов
-Николче Даскаловски
-Борче Ристевски
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2. Претседателот на Советот за млади на Општина Ресен, го избираат
членовите на Советот на млади од своите редови.

3. Мандатот на членовите на Советот на млади трае две години.

4. Решението влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „
Службен гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 3394/17
21.11.2014 год. Претседател
Ресен  Методија Пашковски с.р.

16.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) 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 2015 година

Се прогласува Решението за формирање на Комисија за изработка на
Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2015 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
21.11.2014 година.

Бр.08-3536/16 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,Сл.весник
на РМ,бр.5/02), и член 33 а в.в со член 23 став 1 точка 3 од Статутот на
Општина Ресен ( “Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010,13/2013)
,Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 21.11.2014 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 2015 година

1.Со ова Решение се формира Комисија за изработка на Предлог-Програма
на Совет на Општина Ресен за 2015 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.07-3394/18 Претседател,
21.11.2014 година    Методија Пашковски с.р.
Ресен
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17.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за именување на член  во

Училишен одбор на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен

Се прогласува Решението за именување на член  во Училишен одбор
на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 21.11.2014 година.

Бр.08-3536/17 Градоначалник
26.11.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 23 став 1 точка 32  од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на ден 21.11.2014 година го донесе
следното,

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на член  во Училишен одбор

на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен

1. За член во Училишниот одбор на ОУ,, Мите Богоевски“  Ресен се именува
лицето,

- Емел Арслан од Ресен

2.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3394/19 Претседател,
21. 11.2014 год. Методија Пашковски с.р.
Ресен
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