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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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлукта за донесување на Урбанистички
план за вон населено место на м.в ,,Макази,, во КО Козјак
Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за донесување на Урбанистички план за вон
населено место на м.в ,,Макази,, во КО Козјак, Општина Ресен, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 01.10.2010 година.

Бр.08-2212/1
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 4 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (,,Сл.весник на РМ,, бр.51/05,137/07 и 91/09) и член 23
став 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.07/2010),Советот на Општината Ресен на седницата оддржана на 01.10.2010
година донесе

ОДЛУКА
за донесување на Урбанистички план за вон населено место
на м.в ,,Макази,, во КО Козјак, Општина Ресен

Член 1
Се донесува Одлука за донесување на Урбанистички план за вон
населено место на м.в Макази во КО Козјак,Општина Ресен,за изградба на
стопански комплекс за откуп,складирање,преработка и дистрибуција на
земјоделски производи по добиена согласност бр.17-7120/1 од 17.09.2010 год.
добиена од Министерството за транспорт и врски.
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Член 2
Границите на опфатот на Урбанистичкиот план за вон населено место се
катастарските парцели број:125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 145, 146, 147,
148 и 149 сите на м.в Макази КО Козјак Општина Ресен.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 6,3 хектари.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен,,.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 2127/3
01.10. 2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлукта за давање согласност за формирање
паралелки со помалку од 25 ученици во основните училишта
во Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање на
паралелки со помалку од 25 ученици во основните училишта во Општина Ресен,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 01.10.2010
година.

Бр.08-2212/2
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 41. ст. 5 од Зaконот за основно образование
(“Сл.весник на РМ” бр 103/08 и чл. 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина
Ресен (“Сл.гласник на Општина Ресен” бр.7/2010) ,Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на ден 01.10.2010 година ја донесе следната
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ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за формирање на чисти и
комбинирани паралелки од 1-во до 8-мо , односно 9- деветто одделение со
помалку од 25 ученици за учебната 2010/2011 година, за следните училишта:

1. ОУ “Мите Богоевски” – Централно
Iа – 16 ученици.
Iб- 17 ученици.
Iв- (турски наставен јазик) – 13 ученици.
IIа- 19 ученици.
IIб- 18 ученици.
IIв- (турски наставен јазик) – 18 ученици.
IIIа – 14 ученици.
IIIб – 14 ученици.
IIIв- (турски наставен јазик) – 15 ученици.
IVа – 10 ученици.
IVб – 12 ученици.
IVв – (турски наставен јазик) – 11 ученици.
Vа – осмолетка -21 –ученици.
Vб – осмолетка – 23- ученици.
Vв – (турски наставен јазик) осмолетка – 22 ученици.
Vа – деветтолетка -21 – ученици.
Vб – деветтолетка – 22 – ученици.
Vв – (турски наставен јазик) деветтолетка – 21 ученици.
VIв – (турски наствен јазик) – 22 ученици.
VIIа – 20 ученици.
VIIб- 20 ученици.
VIIIб – 21 ученици.
ПУ – с. Јанковец
I -9 ученици.
II – 6 ученици.
III – 12 ученици.
IV – 4 ученици.
V –деветтолетка – 9 ученици.
ПУ – с. Болно –Комбинирана паралелка
I – 1 ученици.
II- 1 ученици.
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III – 2 ученици.
V – деветтолетка – 1 ученици
.
2. ОУ “Гоце Делчев” – Централно
Ia – 13 ученици.
Iб – 14 ученици.
IIа – 22 ученици.
IIб – 22 ученици.
IIIа – 12 ученици.
IIIб – 13 ученици.
IVа – 14 ученици.
IVб – 14 ученици.
Vа – осмолетка 17 ученици.
Vб – осмолетка 18 ученици.
Vа – деветтолетка 19 ученици.
Vб – деветтолетка 15 ученици.
VIа – 21 ученици.
VIб – 23 ученици.
VIIа – 17 ученици.
VIIб – 17 ученици.
VIIв – 17 ученици.
ПУ – с.Сопотско – Комбинирана паралелка
I до IV-то -7 ученици.
ПУ – с. Избиште – Комбинирана паралелка
I, III , IV, V -5 ученици.

3. ОУ “Браќа Миладиновци” с.Царев Двор – Централно
II и IV -12 ученици ,една комбинирана 5+7
III и V -4 ученици. , една комбинирана 2+2
V oсмолетка – 24 ученици. , една чиста паралелка
VI – 17 ученици. , една чиста паралелка
VII -25 ученици. ,една чиста паралелка
VIII -15 ученици. , една чиста паралелка
I и II (турски наставен јазик) 4 ученици , една комбинирана
,1+3
III , IV и V (турски наставен јазик) 5 ученици, една
комбинирана 3+1+1
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ПУ –с.Стење
I -7 ученици. ,една чиста паралелка
II и IV -10 ученици. , една комбинирана 6+4
III и V -8 ученици. ,една комбинирана 3+5
ПУ – с.Покрвеник
II и III – 7 ученици. ,една комбинирана 5+2
ПУ – с.Дрмени
I и V (деветтолетка) – 4 ученици. , една комбинирана 3+1
II и III - 10 ученици. ,една комбинирана 5+5
ПУ – с.Езерени
I, II, III, и V – 6 ученици ,една комбинирана 1+2+1+2
4. ОУ “СЛАВЕЈКО АРСОВ “с.Подмочани –Централно
I до IV(македонски наставен јазик) – 9 ученици ,една паралелка
III до V (македонски наставен јазик) – 5 ученици ,една паралелка
V осмолетка (македонски наставен јазик) -7 ученици ,една
паралелка
VI осмолетка (македонски наставен јазик) -4 ученици ,една
паралелка
VII осмолетка (македонски наставен јазик) –7 ученици ,една
паралелка
VIII осмолетка (македонски наставен јазик) – 9 ученици,една
паралелка
I (албански наставен јазик) - 6 ученици ,една паралелка
II до IV (албански наставен јазик) -5 ученици ,една паралелка
III до V (албански наставен јазик) – 7 ученици , една паралелка
V (албански наставен јазик) – 15 ученици , една паралелка
VI (албански наставен јазик) – 13 ученици , една паралелка
VII ( албански наставен јазик) – 14 ученици , една паралелка
VIII(албански наставен јазик) – 12 ученици, една паралелка
ПУ – с.Асамати
II до V (македонски наставен јазик) -6 ученици , една паралелка
II до V (албански наставен јазик) -4 ученици ,една паралелка
ПУ – с. Долна.Бела.Црква
I oдд (македонски наставен јазик) – 4 ученици, една паралелка
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ПУ – с. Горна.Бела.Црква
I до IV (албански наставен јазик) -4 ученици , една паралелки
5. ОУ “Димитар Влахов” с.Љубојно – Централно
a) Комбинирани паралелки : II – V одд.
1. с.Љубојно – 7 ученици, една паралелка (македонски наставен јазик)
2. с.Долно Дупени – 4 ученици, една паралелка (македонски наставен
јазик)
3. с. Штрбово – 5 ученици, една паралелка (македонски наставен
јазик)
4. с.Сливница – 3 ученици, една паралелка (македонски наставен
јазик)
5. с.Крани – 2 ученици ,една паралелка (македонски наставен јазик)
6. с. Крани – 5 ученици , една паралелка (албански наставен јазик)
7. с.Крани – 5 ученици , една паралелка (албански наставен јазик)
8. с.Наколец -3 ученици, една паралелка (албански наставен јазик)

б) Чисти паралелки : I – VIII одд.
1. с.Љубојно – I одд 5 ученици, една паралелка (македонски наставен
јазик)
2. с.Љубојно – V одд 9 ученици ,една паралелка (македонски наставен
јазик)
3. с.Љубојно VI одд 9 ученици ,една паралелка (македонски наставен
јазик)
4. с.Љубојно VII одд 8 ученици ,една паралелка (македонски
наставен јазик)
5. с.Љубојно VIII одд 13 ученици ,една паралелка (македонски
наставен јазик)
6. с.Наколец I одд 4 ученици ,една паралелка (албански наставен
јазик)
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2127/4
01.10.2010 год
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлукта за давање согласност за формирање
паралелки со помалку од 25 ученици во средното училиште
во Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање на
паралелки со помалку од 25 ученици во средното училиште во Општина Ресен,
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 01.10.2010
година.

Бр.08-2212/3
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 28 ст. 3 од Законот за средно образование
(“Сл.весник на Р.М” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004,55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008 92/2008),
33/2010 и членот 23. ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен (“Сл.гласник на
Општина Ресен” бр.7/2010 ) ,Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 01.10.2010 година ја донесе следната

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛКУОД 25 УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНОТО
УЧИЛИШТЕ ВО ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за формирање /чисти/ паралелки
од 1- ва до 4 –та година со помалку од 25 ученици за учебната 2010/2011 година
во средното училиште
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С.О.У “ЦАР САМОИЛ” –РЕСЕН
1.Една паралелка од прва година-Гимназиско образование на
(албански наставен јазик) со 16 ученици.
2. Една паралелка од прва година-гимназиско образование на
(турски наставен јазик) со 17 ученици.
3. Една парлелка од прва година –земјоделско ветеринарна струка
со 19 ученици.
4. Една паралелка од втора година-земјоделско ветеринарна струка
со 16 ученици
5. Една паралелка од втора година-гимназиско образование на
(турски наставен јазик) со 18 ученици.
6. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на
(албански наставен јазик) со 17 ученици.
7. Една паралелка од трета година –земјоделско ветеринарна
струка со 12 ученици.
8.Две паралелки од трета година –гимназиско образование –
опшествено хуманистичко подрачје со по 20 ученици.
9.Една паралелка од трета година –опшествено хуманистичко
подрачје на (турски наставен јазик) со 21 ученик.
10. Една паралелка од трета година –гимназиско образование –
јазично уметничко подрачје со 17 ученици.
11. Три паралелки од четврта година –гимназиско обрзованиеопшествено хуманистичко подрачје со по 23 ученици.
12. Една паралелка од четврта година –гимназиско образование –
природно математичко подрачје – Б комбинација со 22 ученици.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
,,Службен Гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2127/5
01.10. 2010 год
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма
за работата на ЈОУДГ ,,11-ти Септември,, Ресен за
учебната 2010/2011 година

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работата на ЈОУДГ
,,11-ти Септември,, Ресен за учебната 2010/2011 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 01.10.2010 година.

Бр.08-2212/4
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата
одржана на 01.10.2010 година, откако ја разгледа Годишната Програма за
работата на ЈОУДГ.,, 11-ти Септември,, Ресен за учебната 2010/2011 година го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1.Се усвојува Годишната Програма за работата на ЈОУДГ.,, 11-ти
Септември,, Ресен за учебната 2010/2011 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2127/6
01.10.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Збирниот извештај за
настанатите штети од елементарна непогода - пожар

Се прогласува Заклучокот по Збирниот извештај за настанатите штети од
елементарна непогода - пожар, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 01.10.2010 година.

Бр.08-2212/5
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата
одржана на 01.10.2010 година, откако го разгледа Збирниот извештај за
настанатите штети од елементарна непогода – пожар го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1.Се усвојува Збирниот извештај за настанатите штети од елементарна
непогода – пожар.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2127/7
01.10.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати 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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010)
донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот за давање согласност на
Одлуката на Управниот одбор на ЈКП,,Пролетер Ресен
за утврдување на висината и наплата на надоместок за
пристап и користење на комуналната инфраструктура
на гробишта од страна на операторите за погребални
услуги и каменорезачи

Се прогласува Заклучокот за давање согласност Одлуката на Управниот
одбор на ЈКП,,Пролетер,,Ресен за утврдување на висината и наплата на
надоместокот за пристап и користење на комуналната инфраструктура на
гробишта од страна на операторите за погребални услуги и каменорезачи, што
Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 01.10.2010
година.
Бр.08-2212/6
05.10.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 94 од Деловникот на Советот на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/05 ) Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 01.10.2010 година, откако ја разгледа
Одлуката на Управниот одбор на ЈКП ,,Пролетер,, Ресен донесе

З А К Л У Ч О К
1.Се дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на
ЈКП,,Пролетер,,Ресен бр.03-1144 од 24.09.2010 година за утврдување на
висината и наплата на надоместокот за пристап и користење на комуналната
инфраструктура на гробишта од страна на операторите за погребални услуги и
каменорезачи.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2127/8
01.10.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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