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31.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009
година.

Се прогласува Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/1
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 21 stav 1 to~ka 4 od Statutot na
Op{tina Resen ("Slu`ben glasnik na Op{tina Resen br.4/2002), Sovetot na
Op{tina Resen na sednicata odr`ana na den 12.03.2010godina, donese

ZAVR[NA SMETKA
NA BUXETOT NA OP[TINA RESEN
ZA 2009 GODINA
^len 1
Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Resen za 2009 godina se sostoi od:

Planirani

-Vkupno prihodi

Dano~ni prihodi

209.590.436 denari

Realizirani

171.769.794 denari

41.403.000 denari

27.006.344

denari

Nedano~ni prihodi

9.096.000 denari

3.039.146

denari

Kapitalni prihodi

4.050.000 denari

4.003.360

denari

25.906.200 denari

15.673.525

denari

118.883.788 denari

118.991.726

denari

Transferi
Dotacii
Prihodi
od
samofinansira~ki

10.179.735 denari

2.990.931 denari
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aktivnosti
Donacii

71.713 denari

Preneseno saldo od
2008 godina

64.762 denari

6.413.494 denari

-Vkupno rashodi

209.590.436

denari

166.664.402 denari

Utvrdeni nameni

209.155.436 denari

166.549.402 denari

Rezervi

435.000 denari

-Saldo na 31-12-2009 godina

115.000 denari

5.105.392 denari

^len 2
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na osnovniot
buxet vo iznos od 78.973 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od
prethodnata godina na osnovniot buxet na Op{tina Resen za 2009 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na
dotacii vo iznos od 3.975.915 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od
prethodnata godina na buxetot na namenski dotacii na Op{tina Resen za 2009
godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na
samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od 985.742 denari se prenesuva kako vi{ok
na prihodi od prethodnata godina na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na
Op{tina Resen za 2009 godina.
Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na
donacii vo iznos od 64.762 denari se prenesuva kako vi{ok na prihodi od
prethodnata godina na buxetot na donacii na Op{tina Resen za 2009 godina.
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^len 3
Planiranite i ostvarenite prihodi i prilivi po izvori i vidovi, odnosno
planiranite i izvr{enite rashodi i odlivi po osnovni nameni se iska`ani vo
Bilansite na prihodi i rashodi na Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina
Resen za 2009 godina i toa:
^len 4
Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Resen za
2009 godina se prika`uvaat rashodite po programi, po smetki i stavki.

^len 5
Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na Op{tina Resen za 2009
godina se objavuva vo Slu`beniot glasnik na Op{tina Resen

СОВЕТ НА ОПТИНА РЕСЕН

Бр. 07-409/4
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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32.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Годишниот извештај на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Годишниот извештај на Општина Ресен за 2009 година,што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /2
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.
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Од искажаните реализирани Капитални расходи во Основниот буџет по
Завршната сметка на Општина Ресен за 2009 година, во износ од 12.753.115,00
денари, направени се реални капитални расходи во износ од 140.000,00 денари –
надомест за одземен имот. Останатиот износ од 12.613.115,00 денари се зафаќа
од Трезор по основ на судски решенија – присилни судски извршувања по
блокираната сметка на Општина Ресен.
ПРИЛОЗИ: - Завршна сметка на Општина Ресен за 2009 година
- Биланс на приходи и расходи
- Биланс на состојба
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-409 /5
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

33.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот
на Општина Ресен..

Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот
на Општина Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /3
15.03.2010 год.

Градоначалник
на Општина Ресен
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Ресен

Михаил Волкановски с.р.
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Врз основа на член 36 ст. 1 т. 2 од Законот за локална самоуправа ( Сл.
Весник на Р.М бр.5/2002 година) и член 21 од Статутот на Општина Ресен
(Службен гласник на Општина Ресен бр.4/ 2002 година), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 12.03. 2010 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен за 2010
година

Член 1
Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во буџетот на
Општина Ресен за 2010 година и тоа на следниот начин:
Потрограма

Буџет

Самофин.

Донации

Дотации.

Кредити

Потставка

N10

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

425760 Превозни услуги во образованието
464910 Плаќање по судски решенија
426990 Други оперативни расходи

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-300.000
250.000
50.000

0
0
0

0

0

0

0

0

Член 22
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на буџетот на
општината за 2010 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-409/6
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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34.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот по годишната сметка
на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот по годишната
сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година и се објавува Извештајот по
годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.
Бр. 08- 490/4
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/7
12.03.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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ПО ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈКП „ПРОЛЕТЕР“ РЕСЕН ЗА 2009 ГОДИНА
Кога го оценуваме финансиското работење на ЈКП „ Пролетер “ за 2009
година, стои констатацијата дека крајниот резултат- добивката задоволува. Од
секогаш како претпријатие и како раководен тим се стремиме кон идентификација
и примена на поефикасни мерки за подобро задоволување на потребите на
нашите корисници, за квалитетна и навремена комунална услуга. Нашето
внимание е стално фокусирано кон создавање на поефикасна деловна стратегија
врз основа на која ќе се зголеми телото на задоволни корисници на комунални
услуги. Секогаш не успеваме да го постигнеме тоа затоа што успешната
реализација бара постоење и на други предуслови кои не зависат од нас него од
надворешни фактори.
Генерално гледано и во деловната 2009 година беше присутен трендот на
лоши финансиски текови во стопанството, паралелно со тоа уште повеќе опадна
животниот стандард на населението. Големата неликвидност меѓу правните
субјекти како и нарушената платежна моќ на корисниците на наши услуги,
директно имаше влијание во намалувањето на обемот на понудените услуги
спрема нив како и во зголемување на износите на ненаплатени побарувања од
нив како купувачи на истите.
Притиснати од едни вакви состојби нашето работење го прилагодивме на
присутните услови за работење како резултат на што е и постигнатиот краен
финансиски резултат.
Финансискиот резултат е збир на активности и услуги извршени од страна на
работните единици и сектори на претпријатието. Преку искажување на
апсолутните показатели и нивната анализа ќе се потрудиме да ги образложиме
аргументите врз основа на кои ќе се разјасни сликата за финансиското работење
на ЈКП „ Пролетер “ за деловната 2009 година.
Од приложените показатели во Табелата Бр. 1, се гледа дека по пребивањето
на вкупните приходи и вкупните расходи произлегува финансиски резултат пред
оданочување – добивка
од 1.189.506 ден. По пресметување на данокот од
добивка (според законските одредби) од 285.933 ден. резултира добивката за
финансиската година од 903.573 ден.
По деталната анализа на Табелата 1 произлегува дека вкупните приходи се
поголеми во споредба со истите од претходната година за околу 2% или бележат
движење во нагорна линија за 1.02 индексни поени. Поединечно кај приходите се
забележани следните движења:
1.Приходите од основната дејност се поголеми во споредба со истите од
претходната година за 1%. Во нивната структура поединечно се забележува раст
кај:
- Приходите од вода и тоа за 719.748 ден. или околу 4%. Зголемувањето е како
резултата на поголеми продадени количини на вода во споредба со претходната
година и тоа кај категоријата на корисници – граѓани исто така зголемување
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имаше и кај водоинсталатерските услуги. Кај категоријата претпртијатија поради
општо познатата кризна состојба се забележа намалување на приходите.

- Движење во нагорна линија се оствари и кај приходите од отпад и тоа за 1,03
индексни поени или 3%. Зголемувањето на овој вид на приход се забележа кај
категоријата граѓани и тоа најмногу поради дополнително опфаќање на нови
корисници на ова услуга. Во текот на годината услугата за собирање на отпадот ја
користеа и еден добар дел на иселеници кои беа дојдени на одмор во родниот
крај. Ефект од тоа беше учество во вкупното зголемување на приходите на ова
Работна Единица.
Движење во обратен правец-надoлу се забележува кај неколку видови на
приходи и тоа:
- Со исти индексни поени од 0.92 кај приходите од канализација и колектор.
Логички гледано сразмерно на зголемувањето на приходите од вода треба да има
зголемување и кај овие видови на приходи. Но, според направената детална
анализа произлегува дека зголемување на потрошени количини на вода има кај
корисниците кои не се приклучени на канализационата мрежа и не користат услуга
од истата. Точен е и фактот дека поради опаднатиот стандард еден дел на
корисници приклучени на канализационата мрежа штедат или крајно рационално
ја трошат водата.
Гледано во структурата на овие приходи намалување има во деловите на
понудени услуги од секторот канализација и тоа кај услугите за чистење на
септички јами и отпушување на запушена канализациона мрежа.
- И во ова година загрижувачка беше состојбата со приходите во секторот за
одржување на хигиената во Јавно Прометните Површини (ЈПП). Истите ги немаше
и во текот на годината, а трошоците направени во овој сктор изнесуваа 2.697.833
ден. и истите се покриваа од приходите на другите Работни Единици. Со тоа се
предизвикува застој во нивниот развој, а генерално гледано без обезбедување за
финансирање на ова услуга претпријатието не може да планира соодветна
деловна политика.
- Приходите од пазариште во споредба со истите од 2008 година се скоро на
исто ниво со едно минимално намалување од 1.819 ден. Во последно време
забележлива е состојбата на намалување на бројот на заинтересирани продавачи
на градското пазариште. Свое влијание во состојбата има и заострената законска
регулатива во делот на соодветно регистрирање за вршење на дејност на
продавачите како и воведувањето на НАССАР стандардот.
- Движење надолу за 0.92 индексни поени или намалување за 8% во споредба
со истите од претходната година има кај приходите од гробишта. Овие приходи се
тешко предвидливи затоа што се зависни од бројот на починати луѓе и како
претпријатие не сме многу заинтересирани истите да се зголемат.
2. Другите приходи во однос на истите од претходната година се поголеми за
8%. Зголемувањето е најмногу резултат на наплатени камати за плаќање на
побарувања со закаснување. Овие приходи се тешко предвидливи, но се
случуваат и како такви претпријатието не може да ги земе во обзир при
планирање на деловната политика.
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3. Вонредните приходи во однос на истите од претходната година се движат
надолу со 0.89 индексни поени. По износ овие приходи се многу мали и на истите

претпријатието не му обрнува големо внимание затоа што не мора да ги има или и
ако ги има немаат големо влијание.
Вкупните расходи во однос на истите од претходната година бележат
минимално негативно движење и тоа за 0.99 индексни поени или се помали за
1%. По видови случувањата во расходите беа следните:
4. Расходите од основната дејност бележат пад за 0.99 индексни поени или се
помали за 1%. По видови структурата на движењето е следната:
- Трошоците за суровини и материјали во 2009 година се помали за околу 6%. Во
оваа група на трошоци влегуваат повеќе видови и споредбено со истите од
претходната година движењето е различно, кај некои видови истите одат во
нагорна линија, а кај другите надолу. Поголемо намалување е забележано кај
потрошувачката на електричната енергија и горивото. Кај потрошувачката на
електричната енергија намалувањето е од 2.876.116 ден на 2.583.156 ден или
вкупно 292.960 ден. Сето тоа е поради подобрата хидролошката состојба во текот
на 2009 год. споредена со она во претходната година па како резултат на тоа и
помалата потребата за ангажирање на пумпните постројки. Кај горивото
потрошените количини на горива скоро се исти како во претходната година, но во
текот на деловната 2009 година продажните цени на истите беа постабилни и
пониски споредено со претходната година па како такви придонесоа и вкупниот
трошок да е помал за 542.334 ден. Кај другите видови трошоци разликите во
двете години се многу мали и како такви не вредат да се спомнат.
- Услугите во споредба со истите од претходната година се движат нагоре и тоа
за 1.37 индексни поени или за 37%. Процентуално гледано истите се доста големи
додека износно зголемувањето нема значајно влијание. Зголемувањето е повеќе
како резултат на извршената ревизија од Државниот Завод за Ревизија услуга која
чинеше 533.461 ден. Помали зголемувања забележуваме и кај неколку видови од
услуги како што се; здравствените услуги кои се поголеми поради законските
прописи и почестите контроли на дел од вработените, адвокатските услуги за кои
се појави неминовно потреба во текот на годината и др.
- Драстично негативно движење во споредба со истите од претходната година и
тоа со 0.24 индексни поени или намалување за околу 76% има кај надоместоците
спрема вработените и граѓаните. Тоа е како резултат на промена на начинот на
исплата на овие надоместоци со воведување на концептот „ Цела плата “ во која
сега се кооптирани и некои од горе спомнатите надоместоци.
- Исто движење но за 0.73 индексни поени или за 27% е забележано и кај
останатите нематеријални трошоци и тоа како резултат на помали направени
трошоци скоро во сите видови кои учествуваат во структурата на оваа група
трошоци како на пр. дополнителните придонеси, репрезентација, судските
трошоци и др.
- Бруто платите се поголеми во споредба со истите од претходната година за
23%. Тоа е најмногу резултат на ново ведениот концепт за „ Бруто плати “ од
Јануари 2009 год. Според овој концепт во бруто платите сега се пресметуваат и
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поранешниот надоместок за хранарина со што и се предизвика зголемениот
износ. Инаку, просечната нето плата на ниво на претпријатие изнесува 15.199
ден. со најмала нето плата од 8.469 ден. и највисока нето плата од 28.401 ден.
- Амортизацијата во однос претходната година забележува намалување и тоа
за 0,63 индексни поени или за 37%. Ова е доказ дека расположливиот фонд на
основните средства застарува, а капиталните инвестиции и вложувањата во нови
основни средства се доста мали или ги нема воопшто.
5. Kaј другите расходи е забележано поголемо движење нагоре и тоа за 4.74
индексни поени. Износно разликата во однос на износот од претходната година е
поголем за 220.596 ден. Овие се расходи кои не може да се предвидат, а може да
се случат. Но, истите не се многу важни од причина што обично се појавуваат во
мали износи и не влијаат значајно на вкупните расходи.
6. Кај вонредните расходи бележиме мало движење надолу со 0.97 индексни
поени или за 3%. Прикажаниот износ на ова позиција е резултат на отпишување
на побарувања кои не успеавме да ги наплатиме поради немаштија и лоша
социоекономска состојба на дел од граѓаните во нашата општина како и поради
одење под стечај и ликвидација на некои претрпијатиа исто така корисници на
наши услуги. Поголемиот дел од истите побарување се тужени, но и по овој
избран пат тешко успеваме да ги наплатиме. Како такви тие ни создаваат големи
проблеми затоа што според законските прописи
по користење на сите можни
варијанти за наплата треба
да се отпишат, а со тоа се создава можност за
дополнителен трошок на претпријатието после усогласувањето на расходите и
приходите во даночниот биланс.
Заслужува да се забележи и коментира
фактот на % на наплата на
побарувањата кој поради горе спомнатите нарушени должничко-доверителски
односи во текот на 2009 год. кумулативно просечно се наплатија со 59.39% на
ниво на претпријатие од тоа кај
категоријата домаќинства 66.18% и кај
категоријата претпријатија 57.26%. Загрижува фактот и тенденцијата на
зголемување на % на неплатени побарувања и понатаму.
Поголемиот дел од истите по искористување на другите начини за наплата,
бараме да ги наплатиме по судски пат и преку извршители што дополнително ни
ги зголемуваат трошоците и на нас, но и на корисниците.
ЈКП „Пролетер“ во целина е организирано како единствен субјект со неколку
Работни Единици и Сектори. Во продолжение ќе ја приложиме Табелата Бр. 2 и
графиконите за вкупните приходи и вкупните расходи од кои јасно ќе се види
финансиското работење и крајните резултати на секоја Работна Единица и
Сектор.
35.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
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За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работењето на Работните
единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работењето на Работните
единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/5
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер
Ресен за 2009 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Извештајот за работењето на Работните единици и сектори
при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.
2. Под итно да се изнајдат можности за проширување на градските
гробишта.
3. Да се започне со примена на одредбите од Одлуката во делот за наплата
на надоместокот за одржување на јавна чистота што го плаќаат корисниците на
услугите за водоснабдување и подигање на смет во градот Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/8
12.03.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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36.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на
комуналната хигиена за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на
комуналната хигиена за 2010 година и се објавува Програмата за одржување на
комуналната хигиена за 2010 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/6
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако ја разгледа
Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година, го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010
година.

СОВЕТ

Бр. 07-409/9
12.03.2010 год.

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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Ресен

ПРОГРАМА
За одржување на Комуналната Хигиена за 2010 година
Во современите населени места се одвиваат многубројни активности на
жителите и стопанството кои создаваат огромни количини на отпад за кои ако
нема соодветна форма на менаџирање постои опасност да се предизвикаат
проблеми по здравјето на населението и животната средина. Од друга страна
развиената еколошка свест и потребата за живеење во здрава и чиста средина
налага неминовна потреба од добро организирана и ефикасна служба за
собирање, транспортирање и депонирање на отпадот.
Според дефиниција зависно од местото на создавање како и од самата
структура постојат повеќе видови на отпад. Нај присутен и во поголеми количини е
комуналниот отпад па како таков тој е и предмет за соодветно организирање на
посебен дел од претпријатието како и за подготвување на оваа програма.
Комуналниот отпад е од видот на неопасен отпад и истиот се создава од
физички лица во домаќинствата, но може да се создаде и при вршење на
комерцијални, индустриски, услужни, административни и слични дејности и во кој
според својата природа, но според својот состав е сличен на тој што се создава во
домаќинствата.
Незамисливи се живеењето и работењето во една урбана средина без
организирано управување со отпадот. Како неминовност на оваа потреба во
состав на ЈКП ,,ПРОЛЕТЕР“ е формирана Работна Единица (РЕ) КОМУНАЛНА
ХИГИЕНА која има за задача да управува со отпадот во трите фази.
Имајќи ја предвид состојбата со отпадот на терен, а врз основа на
механоопременоста на претпријатието се нуди оваа програма за собирање,
изнесување и депонирање на отпадот во градот Ресен и 18 рурални средини за
2010 год.
Програмата се нуди за управување со отпадот со динамика еднаш неделно
во другите делови на градот и рурални средини и три пати неделно во
централното градско подрачје. За да се реализира успешно оваа динамика целото
опфатено подрачје е поделено на петте реони. Секој реон има точно утврден ден
на собирање и изнесување, а критериум за нивно димензионирање се; бројот на
домаќинствата и територијалната поврзаност на населените места.
Во еден дел на градот поконкретно во делот на колективните згради
собирањето на отпадот се врши со контејнери од 5 -7 м3. За таа намена низ градот
се поставени 20 контејнери и динамиката за нивно изнесување е по потреба колку
пати ќе се наполнат од страна на корисниците.
За поуспешно функционирање на системот за управување со отпадот на
повеќе места каде што нема слободен пристап на возилата се наместени и 25
контејнери од 1/1 м3 и истите се празнат по два пати неделно.
Во целата општина не опфатени во системот остануваат уште населени
места. Нивното опфаќање треба да е предмет на договарање помеѓу Општината,
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одборите на Месните Заедници и комуналното претпријатие, при тоа треба да се
има предвид прифаќањето на услугата од страна на жителите на тие месни
заедници а со тоа и обврската за плаќање на истата. Во споредба со претходната
година во програмот не се опфатени Брајчино и Љубојно затоа што жителите на
истите никако не можат да ја прифаќаат и обврската за да плаќаат.
Понудената програма е реална со голема можност за реализација освен во
одредени периоди во годината или конкретно во зимскиот период кога поради
неисчистени улици од снег и пристапот до одредените реони е отежнат или
оневозможен
I – ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАД ВО РЕСЕН


РЕОН – 1 се изнесува во понеделник
- Корчуланска
- Ленинова
- ул. 4 и 6
- 11ти октомври – до семафори
- Коле Неделковски
- Мите Богоевски – до 29ти ноември
- Димитар Божиновски
- Никола Карев
- Христо Герасовски
- Михајло Бочкаровски
- населба Пролет



РЕОН – 2 се изнесува во вторник
- Иво Рибар Лола
- Борис Кидриќ
- 7ма Македонска бригада
- Крсте Мисирков
- Таше Милошевски
- Охридска
- Крсте Трајчевски
- 11ти октомври – од семафори до плоштад
- Јосиф Јосифовски – од центар до ул. Наум Веслиевски
- Гоце Делчев
- Мите Богоевски – од ул.29ти Ноември до Плоштад
- Илинденска
- Кочо Рацин
- Кузман Јосифовски



РЕОН – 3 се изнесува во среда
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- 29ти Ноември
- 11ти Септември
- Мите Трповски
- Мите Трајчевски
- Стив Наумов
- Преспанска
- Милан Думов
- 11ти Октомври – чикмаци
- 11ти Септември- чикмаци
- Бигла


РЕОН – 4 се изнесува во четврток
- Јосиф Јосифовски
- Наум Веслиевски
- Мирче Ацев
- 4ти Јули



РЕОН – 5 се изнесува во петок
- Славејко Арсов
- Никола Вапцаров
- Нијази Бег
- 11ти Октомври – од семафори до плоштад
- Јосиф Јосифовски–од плоштад до ул. Наум Веслиевски
- Гоце Делчев
- Мите Богоевски – од 29ти Ноември до плоштад
- Илинденска
- Таше Милошевски – од Илинденска до плоштад

I I - ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАД ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ


РЕОН – 1 се изнесува во понеделник
- Стење
- Сирхан
- Шурленци
- Волкодери
- Покрвеник
- Горно и Долно Перово



РЕОН – 2 се изнесува во вторник
- Царев Двор
- Дрмени
- Болно
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РЕОН– 3 се изнесува во среда
- Грнчари
- Асамати
- Наколец
- Штрбово



РЕОН – 4 се изнесува во петок
- Горна Бела Црква
- Долна Бела Црква
- Козјак
- Крани
- Арвати
- Долно Дупени
- Љубојно
- Брајчино

За да се реализира програмата квалитетно покрај доброто организирање и
функционирање на претпријатието треба да постојат и некој други предуслови
кои треба да ги исполнат корисниците на услугата. А тоа се; да се снабдат со
соодветни садови за собирање на отпад корисниците кои до сега не го имаат
направено тоа како и обврската за садот за собирање на отпадот да го држат на
надворешната страна од нивниот дворот и доколку возилото нема пристап до
местото на поставување на садот истиот да се доближи на 15м оддалеченост од
каде ќе биде подигнат.
ЈКП ,,ПРОЛЕТЕР“,- Ресен освен од домаќинствата ќе врши изнесување на
отпадот и од индустријата, но само отпадот што е сличен на домашниот. Од некои
фирми кои се лоцирани по улиците каде што редовно се движат возилата отпадот
ќе се изнесува според утврдената динамика на реонот, додека од останатите ќе се
изнесува со посебни комерцијални договори и на повик.
37.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен.
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Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен и се објавува Финансискиот
Извештај за работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /7
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на СОУ „Цар Самоил “
Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на
СОУ „Цар Самоил “ Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/10
12.03.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

Извештај за финансиското работење по завршните сметки
за 2009 година на СОУ „ Цар Самоил “ Ресен

Финансиското работење на училиштето во 2009 год. се извршуваше преку четири
жиро сметки :
1. Буџетска сметка - 603 - исплатени средства за солидарна помош и
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обука на наставници за компјутери
2. Сметка за блок дотација од локалната самоуправа - 903 - за вршење
на основната дејност на училиштето - плати и материјални трошоци
3. Сметка од самофинансирачки активности - 787 - за дополнително
финансирање на наставно - образовниот процес ( набавка на опрема и
нагледни средства, одржување на образовни семинари и натпревари
како и други потреби ) и
4. Донаторска сметка - 785 - преку која се вршат набавки одобрени од
Проектот за модернизација на образованието.
БУЏЕТСКА СМЕТКА - 603 –
На оваа сметка реализирани се вкупни приходи во износ од 273.000,00 од страна
на Министерството за образование и наука и се потрошени за следните намени :
- Надомест за солидарна помош поради смртен случај - 15.000,00
- Исплатена фактура на универзитетот ФОН за обука на наставници за
компјутери од проектот компјутер за секој ученик
- 258.000,00 денари
Вкупните расходи се во износ од 273.000,00 денари со што салдото на оваа
сметка на 31.12.2009 год. изнесува нула.
СМЕТКА ОД БЛОК ДОТАЦИЈА - 903
На оваа сметка се реализирани вкупни приходи во износ од 23.857.593,50 денари
како наменска блок дотација од Локалната самоуправа според изработен и
одобрен финансиски план во износ од 25.684.000,00 и пренесен остаток од
претходна година во износ од 126.567,00 денари. Со овој пренесен остаток
вкупниот финансиски план за 2009 година изнесуваше 25.810.567,00. Разликата од
1.952.973,50 се однесуваат на средства кои не се исплатени за превоз за ученици
, дел за тековно одржување и дел од плати .
Приходите во вкупен износ од 23.857.593,00 се потрошени за следните намени :
Плати и придонеси за вработени вкупно 16.499.711,00 денари
- За нето плати на вработените во износ од 10.863.519,00 ден.
- За персонален данок од плати во износ од 811.890,00
- За придонеси од нето плата во износ од 4.824.302,00 кои се
однесуваатза : придонес за ПИО - 3.216.618,00 ; придонес за здравство
- 1.283.143,50 ; придонес за професионално заболување - 84.083,00 ;

придонес за вработување - 237.979,00 и придонес за
водостопанство 2.479,00 ден.
Материјални трошоци вкупно 7.357.882,50 денари
- За нафта за греење во износ од 654.492,00 како претплата за 2010
година со оглед на тоа што во 2009 год. се трошеше нафта која беше
однапред платена во декември 2008 година.
- За потрошена електрична енергија во износ од 330.500,50
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-

-

За потрошена вода во износ од 93.720,00 денари
За телекомуникациски услуги во износ од 82.287,00
За поштенски марки во износ од 19.000,00
За канцелариски материјали 99.344,00
За весници и списанија 14.325,00
За лекови
2.554,00
За обработка на завршни сметки за 2008 г. 4.020,00
За средства за хигиена 26.793,00
За набавка на нагледни средства по кабинети 157.967,00
За материјали за поправки 58.526,50
За репарација на котел за парно греење
209.993,00
За термоизолација на топловодни цевки од парното 198.594,00
За спроведување електрична енергија потребна за наводнување на
овошниот насад и потопна пумпа 302.505,50
За замена на дел од дограмата ( прозорци по училници ) со
алуминиумска 306.000,00
За замена на вратите во санитарните чворови со пластифицирани врати
(монтажа и демонтажа ) 297.940,00
За санирање на санитариите со ѕидни и подни плочки и изработка на
доводна мрежа 306.250,00
За тековно одржување на зградата ( молерисување , стружење и
лакирање паркет , тапацирање на врати, монтирање на ламинат,
сервисирање на парното греење , сервис на громобран ) 139.243,00
За тековно одржување на опремата (ПП-апарати,парно,мебел) 56.341,00
За извршена дезинфекција и дератизација 9.900,00
За рушење на стар објект и подготовка за градење на фискултурна сала
304.476,00
За извршен превоз на ученици од I и II година 3.046.241,00
За осигурување на објектот и опремата 28.559,00
За извршени систематски прегледи на вработени 96.100,00
За договорни услуги - образовни и обука за прва помош 16.500,00
За членарини и објавување на Огласи и тендери
55.977,00
За исплата на отпремнина за пензионирање 39.734,00
За набавка на опрема ( клупи за ходници ,канцелариска опрема и
правосмукалка) 394.510,00
За набавка на стручна литература за библиотека
5.490,00

Вкупните расходи се во износ како и вкупните приходи од 23.857.593,50 ден. со
што салдото и на оваа жиро сметка на 31.12.2009 година изнесува нула.
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САМОФИНАНСИРАЧКА СМЕТКА

- 787 -

На оваа сметка пренесени се наменски приходи од претходната година во износ од
1.045.535,00 денари. Во 2009 година остварени се приходи по следните основи :
- Вонредни уписи и испити
- 63.100,00
- Од помошни активности за земјоделска дејност - субвенции - 296.500
Средства по разни основи кои само поминуваат на жиро сметка и од
истите се вршат плаќања за соодветната намена ( екскурзии , слики ,
осигурување на ученици ) - 361.590,50
- Приходи остварени од земјоделската дејност со жито 30.000,00
Приходите од тековната година се во износ од 751.190,50 денари.
А вкупните приходи заедно со пренесениот вишок од претходната година се во
износ од 1.796.726,00 денари .
Вкупните расходи на оваа сметка се во износ од 970.981,50 денари, а се
направени за следните намени :
За патни и дневни расходи за семинари и натпревари
102.540,00
За гориво и масло за трактор
15.000,00
За садници во овошен и лозов насад
35.000,00
За ископ на бунар во овошниот насад
109.209,00
За црева -систем капка по капка
36.065,00
За потребите на земјоделската дејност (ѓубриво и сл.)
52.289,50
Набавена приклучна земјоделска машина
13.530,00
За платена концесија за земјоделско земјиште
57.208,00
За екскурзии, слики за матура и осигурување на учен.
396.289,00
За финансиска услуга и судски такси
14.083,00
За геодетска услуга за спортската сала
18.000,00
Набавен еден лаптоп за награда на ученик на генерација
17.860,00
За патронен празник на училиштето, награди на вработени,
членарини ,учества на советувања и организирање натпревари 103.908,00
Вишокот на приходи на оваа сметка на 31.12.2009 год. е во износ од
825.744,50 денари кој се пренесува во наредната година за потребите на
образовниот процес.
Средствата ќе се трошат наменски со однапред изготвен финансиски план за
одредени намени кои ќе се однесуваат на нормално одвивање на образовниот
процес и во насока на негово усовршување.
ДОНАТОРСКА СМЕТКА - 785 На оваа сметка реализирани се вкупни приходи во износ од 323.060,00 ден. од
страна на Министерството за образование и наука преку Проектот за
модернизација на образованието.
Средствата се искористени за набавка на наставно-образовни помагала по
одделни кабинети во износ од 62.170,50 денари и
- реконструкција на експанзионите садови од системот за парно греење во износ
од 260.744,50 денари , или вкупните расходи се во износ од 322.915,00 со што
салдото на оваа сметка на 31.12.2009 година е 145,00 денари.
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Преглед на реализација на финансиски план
СОУ „Цар Самоил „
2009 година
ПЛАНИРАНИ
конто
назив на конто
401 Основни плати и
40113 Основни плати
40131 Персонален данок од
402 Придон за социјално
40211 Основни придонеси за
40221 Основни прид. за
40222 Осно прид. - проф.
40231 Основен прид за
403 Останати придонеси
40311 Придонес за
421 Комунални успуги
42111 Електрична енергија
42112 Водовод и канализација
42119 Други комунални услуги
42124 Течни горива
42131 Пошта
42132 Телефон и телефакс
423 Ситен инв. алат и др.
42311 Канцелариски материјали
42312 Весници и списанија
42319 Други материјали
42351 Лекови
42371 Средства за хигиена
42372 Ситен инв И др. Мате за
424 Поправ и тековно
42421 Одржување на згради
42423 Дезинфекција
42442 Поправки и одрж. на
42443 Поправка и одржу на
42459 Одржување на зелени
425 Договорни услуги
42525 Осигурување недвижности
42542 Примарна здравств
42571 Обука
42576 Превозни услуги во
42579 Образовни услуги
42594 Рушење на објекти
426 Други тековни расходи
42612 Чланарини во домашни
42699 Други оперативни расходи
464 Разни трансфери
46494 Трансфери за
483 Купување на
48311 Купување на канцелариски
48312 Купување на училиштен
48324 Купување на

план
реализирано
11.795.551,0 11.675.409,00
10.980.391,0 10.863.519,00
815.160,00
811.890,00
4.840.242,00 4.821.823,00
3.228.882,00 3.216.618,00
1.287.982,00 1.283.143,00
84.490,00
84.083,00
238.888,00
237.979,00
2.479,00
2.479,00
2.479,00
2.479,00
1.230.000,00 1.179.999,50
400.000,00
330.500,50
60.000,00
93.720,00
10.000,00
700.000,00
654.492,00
30.000,00
19.000,00
30.000,00
82.287,00
360.000,00
359.509,50
100.000,00
99.344,00
20.000,00
14.325,00
10.000,00
2.554,00
30.000,00
26.793,00
200 000,00
216.493,50
2.242.478,00 2.131.242,50
2.087.478,00 1.762.496,00
25.000,00
9.900,00
30.000,00
28.950,00
100.000,00
27.391,00
302.505,50
4.774.750,00 3.187.400,00
50.000,00
28.559,00
50.000,00
96.100,00
4.500,00
4.500,00
4.360.250,00 3.046.241,00
12.000,00
310.000,00
98.000,00
59.997,00
8.000,00
10.000,00
90.000,00
49.997,00
40.500,00
39.734,00
40.500,00
39.734,00
426.567,00
400.000,00
100.000,00
126.500,00
50.000,00
164.025,00
50.000,00

остаток
120.142,00
116.872,00
3.270,00
18.419,00
12.264,00
4.839,00
407,00
909,00
0,00
0,00
50.000,50
69.499,50
-33.720,00
10.000,00
45.508,00
11.000,00
-52.287,00
490,50
656,00
5.675,00
10.000,00
-2.554,00
3.207,00
-16.493,50
111.235,50
324.982,00
15.100,00
1.050,00
72.609,00
-302.505,50
1.587.350,00
21.441,00
-46.100,00
0,00
1.314 009:00
-12.000,00
310.000,00
38.003,00
-2.000,00
40.003,00
766,00
766,00
26.567,00
-26.500,00
-114.025,00
50.000,00
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48321 Вишок од претходна
126.567,00
89.840,00
36.727,00
48329 Купување на друга опрема
100.000,00
14.145,00
85.855,00
48351 Книги за библиотека
5.490,00
-5.490,00
ВКУП НО
25.810.567,0 23.857.593,50 1.952.973,50
38.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен и се објавува Финансискиот
Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен ,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.
Бр. 08- 490/8
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Гоце Делчев “
Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ
„ Гоце Делчев “ Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/11
12.03.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА
ОУ„Гоце Делчев,,- Ресен
ОУ„ Гоце Делчев,,- Ресен- финансиското работење за 2009 година го
остварува со 6 жиро сметки- 903- блок дотација, 787-самофинансирање. 785донаторска, 603- буџет, 603- општинска, и синдикат.
903- блок дотација
На ова сметка во текот на 2009 година училиштето остварува вкупен приход од
14 822 277- Од кој дел за плата 12 978 394 и за материјални 1 843 883.
-175 788- за електрична енергија - со ова сума училиштето целосно ги има
подмирено трошоците за 2009 г и дел има заштеда за 2010 г .
-196 300- вода со овај износ платено е до 10м 2009г 11 и 12м не се исплатени
има и заостанат долг од претходна година поради дефект на водоводната мрежа
на недостапно место.
-62 456- телефон- со овај износ се исплатени целосно сите фактури за 2009
година.
-71 700- дрва исто така и со овие средства набавени се дрва за подрачните
училишта , и за забавишните групи по 6 кубици за паралелка.
-771 525- нафта - со овие средства училиштето за 2009 година ги има покриено
трошоците .
-105 050- транспорт на луѓе тука влегуваат патните трошоци за вработените за 6
месеци и тоа реални патни, исто така и патните за службени патувања за период
7 -12 - 2009 г. За истиот период не се исплатени реални патни трошоци за
вработените само се исплатени по 825 денари.
-72 410- канцелариски материјали - со овие средства се исплатени сите фактури и
направена е заштеда за 2010 година за неколку месеци.
-57 374- исто така и со овие средства целосно се исплатени сите направени
трошоци за 2009г.
31 672- средства за хигиена - овие средства се доволни за нормална
хигиена.
65 059- ситен инвентар- целосно се подмирени трошоците за 2009 г. 37
200- систематски прегледи за вработените. 17 000- огласи за
вработените на определено време и за избор на директор.
40140-отпремнинача 1 вработен.
34 000 солидарна исплата за 2 вработени.
Првпат во 2009 година е воведен концептот за бруто плата .Сумата од 14
822 277- за плата се однесува за 41 вработен и по овај основ се комплетно
подмирени сите трошоци.
Основица за пресметување на бруто плата с 11867 денари .Коефициентите по
работни места се следните. За помошно технички персонал 1,200, за секретар
со средно 1,783, за секретар со високо 2,204, за наставник со виша 2,204 за
наставник со висока 2 , 384 за стручни служби 2 ,444 и за директор 3,081 .На
овие коефициенти се додава минат труд 0,5% за секој вработен, 1 424- класно
раководство, 1 424- комбинирани паралелки, и 712 ридско планински подрачја.
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Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата ва хигиеничар
изнесува 14 240, а вкупна заработувачка 9 876. за наставник со виша бруто плата
26 155 . вкупна заработувачка 17 554 за наставник со висока бруто плата 28 291 а
вкупна заработувачка е 18 931 за стручни служби бруто плата29 001 а вкупна
заработувачка 19 390.
Сумата од 825 денари се одбива од горе наведените суми за вработени што не
патуваат.
785- донаторска
На ова сметка завршен е проектот за модернизација на образование во
однос на финансиски средства тие се целосно искористени. Се водат само
основните средства и другите нагледни средства.
603-буџет
На ова сметка во текот на 2009 нема прилив на средства, средствата за
електрична инсталација за компјутерите се префрлени директно средствата од
страна на министерството.
603- општинска
И на ова сметка нема прилив на средства само останува побарувањето од
локалната самоуправа во износ од 150 000 денари.
СиндикатВкупен приход за 2009 изнесува 161 835 денари .Од членарина 19 844 , од
претходна година 9991 ,и 132 000 добиени средства од СОНК.
За 2009 г направени се следните трошоци--5 025 - за завршни сметки.
--2 958- банкарска провизија
-1 100-патни трошоци
-8 000 за 8 ми март за вработените
-44 100 за деца средношколци и студенти
- 96 000 - кредити за вработените од СОНК.
- 4 135- се префрлени во 2010 година.
39.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен.
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Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен и се објавува Финансискиот
Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен ,што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /9
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Мите Богоевски“
Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ
„ Мите Богоевски“ Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/12
12.03.2010 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТЛЈ ЗА 2009 ГОДИНА
ОУ„ Мите Богоевски,,- Ресен
ОУ „ Мите Богоевски,.- Ресен финансиското работење го остварува
преку 6 жиро сметки- 903- блок дотација, 787- самофинансирање, 603општинска, 603- буџет, 785- донаторска, и синдикат.
903- блок дотација
На ова сметка училиштето за 2009 година остварува вкупен приход 24 976 892истата сума е распоредена на средства за плата- 18 693 877 и за материјални 6
283 015 .Износот за материјални е распореден на следниот начин.-138 416- електрична енергија- со ова сума целосно се исплатени сите фактури
за 1 -12 - 2009 година.
-92 086- вода – и трошоците за вода се целосно подмирени.
-36690- телефон- исплатени се 1- 11 - 2009 година.
-104 870- дрва- со ова сума набавени се дрва за греј на сезона 2009-2010 година и
истите се доволни.
-1 467 628- нафта- со овај износ за 2009 година се покриени трошоците за
затоплување.
-167 375- транспорт на луѓе -со овие средства исплатени се реалните трошоци за 1-62009г за вработените што патуваат над 2,5 км исто така тука влегуваат и трошоците
за службени патувања на вработените за период
7-12 -2009г.По укажувањата од локалната самоуправа за 7 -12 - 2009г на
вработените му се исплатуваат само по 825 денари.
-38 364- канцелариски материјали и со овие средства се целосно исплатени
трошоците за 2009 г.
-8 927- списанија- со ова сума се плаќа службен весник за училиштето. -70 049наставно образовни помагала- овие средства се од ланската блок дотација и се
правилно распоредени за потребите на училиштето.
-61 035-срества за хигиена исто така и овие средства се доволни за нормална
хигиена за 2009 година.
-17 225- ситен инвентар- исплатени се направените трошоци за годината.
-70 000- тековно одржување - средствата за тековно одржување се минимални.
-47 450- систематски прегледи за вработени.
-79 676- овај износ се однесува за исплата на додаток за одвоен живот на 2
ученици.
-33 546- овај износ се однесува за огласи на вработени на определено време.
-40 140- отпремнина за 1 вработен .
-34 000- солидарна исплата за 2 вработени.
-3 775 538- превоз на ученици - со овај износ се исплаќаат превозот на ученици
за 2008 г и дел за 2009 година .Само на ова ставка има недостиг на средства што
е резултат на намалена блок дотација за 2 години континуирано, со зголемување
на цената на превозна услуга и сл. За ова цел од страна на училиштето
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превземени се соодветни мерки до локалната , до министерството запознат е и
градоначалникот.
Во 2009 година е воведен концептот на бруто плата и сумата од 18 693 877целосно се исплатени платите на сите 57 вработени во целост. Основица за
пресметување на плата е 11 867- денари . коефициенти по работни места се
следните- 1,200 за помошно технички персонал, 1, 783 за секретар со
средно,2,204 за секретар со високо, за наставник со виша 2.204 за наставник со
висока 2,384 , за стручни служби 2,444 за директор 3,081. На овие коефициенти се
додава минат труд 0 5 %, класно раководство 1.424, комбинирани паралелки исто
1,424, за ридско планински подрачја 712 денари. Со ваква основица и со горе
наведените коефициенти бруто платата на хигиеничар изнесува 14 240 ,а вкупна
заработувачка
-9 876-, за наставник со виша бруто плата -26 155- вкупна заработувачка -17 554за наставник со висока бруто плата -28 291 - вкупна зарабо- тувачка -18 931 - за
стручни служби бруто плата 29 003, а вкупна заработувачка 19 39О.Сумата од 825
денари се одбива од горе наведените служби само за вработени што не патуваат.
785- донаторска
На ова сметка во текот на 2009 година се одобрени средства од страна на
проектот за модернизација на образованието во износ од 118 756 д. Со овие пари
училиштето има набавено нагледни средства како за кабинет по географија, за
физика - хемија и др кабинети, како и доста книги за училишната библиотека.
Останува за во наредниот период да бидат одобрени средства и за
реконструкција на градежните објекти.
787- самофинансирање
На ова сметка во2009 година остварен е вкупен приход од 52 368 денари. Од
претходна година се 42 368 денари другите средства се од тендери од кирија. За
дел од средствата направени се неколку трошоци како 18 000- за тековно
одржување, 5 500 за ситен инвентар ,6011 за канцелариски материјали. Во 2010
година префрлени се средства од
22 857 денари за итни и неодложни работи за потребите на училиштето.
603- буџет
На ова сметка нема промена , средствата за електрична инсталација за
компјутерите директно се префрлени од страна на министерството.
603- општинска
Исто и на ова сметка нема промена . само локалната на училиштето му должи
уште 320 000 - денари по основ на превоз на ученици,
СиндикатНа сметката на синдикат во 2009 г остварени се приходи од 48 738 д. Истите се од
членарина 29 657. вонредни приходи 8 400, и приход од лани 11 681д. Во истата
година направени се и следните трошоци
- 14 012 за услуги како за завршна сметка. за исплата интервентно на една сметка
за телефони и др. 2 829- за провизија од банка, 1 500- за патни трошоци за
вработени, 13 000 за јубилејни награди на вработени , 6000- други материјали.
Сумата од 11847- е префрлена во 2010 година.
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40.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор Ресен.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “с. Царев Двор Ресен и се
објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Браќа
Миладиновци “с. Царев Двор Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/10
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци“
с. Царев Двор Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ
„ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/13
12.03.2010 год.

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

15 март 2010 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.4 страна 223

Ресен
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА
ОУ„ Браќа Миладиновци,,- с.Царев- Двор

ОУ ,. Браќа Миладиновци,,- Финансиското работење го остварува преку 6
жиро сметки- 903- блок дотација, 785- донаторска, 787- самофинансирање, 603буџет. 603- општинска, и синдикат.
903- блок дотација
На ова сметка во текот на 2009 година училиштето остварува приход
12 397 253- и тоа за плата9 353 023 и за материјални 3 044 230. Износот за
материјални се распореден на следниот начин
--44 795- електрична енергија- со овај износ се исплатени сите фактури 1 12-2009
година.
-97 111 - исто така и овај износ е доволен за 2009 г.
-28 444- телефон- ова училиште има најмногу заштедено на ова ставка од сите
училишта и целосно го има подмирено трошокот за2009г.
-246 540- дрва и ова сума беше доволна за набавка на околу 100 кубици дрва и
со тоа беа затоплувани централното и сите подрачни училишта.
-116 331- гориво за училишно комбе- со овие средства се покриени трошоците за
2009г и направена е заштеда и за неколку месеци за 2010.
-14 018- регистрација- средствата беа доволни за регистрација.
-209 563- транспорт на луѓе- со овие средства исплатени се реалните патни
трошоци на 1 -6-2009г исто така за 7-12- 2009г исплатени се и патните трошоци за
службени патувања на вработените, додека за периодот 7-12 - за вработените што
патуваат над 2.5 км му се исплатени само по 825 денари, по укажувањата од
локалната самоуправа.
43 170- канцелариски материјали- целосно се исплатени сите фактури за 2009г
-19 393- средства за хигиена - со овие средства се одржа нормална хигиена во
училиштето.
49 767- во овие средства влегува и дел од ланската блок дотација и истите
се правилно искористени.
-31 033- тековно трошоците што се превземени по овај основ се исплатени но
реалните трошоци за ова намена се далеку поголеми.
-14 000 дезинфекција- од страна на здравствени од дом извршена е дезинфекција
и фактурите за истата се платени.
20 700- систематски прегледи- извршени се систематски прегледи на
вработените и сумата е целосно подмирена.
29 982- Огласи- се однесуваат за вработените на определено време и се целосно
подмирени.
-40 140- отпремнина за 1 вработен.
-2 037 573- превоз на ученици- со овај износ се исплаќани фактури за 2008
година и дел за 2009 година . на ова ставка има единствено недостиг на средства
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во износ од 2 1 1 1 743- за кој се превземени мерки од страна на училиштето директорот има поднесено барање до надлежните во локалната и во
министерството.
За првпат во 2009 година е воведен концептот за бруто плата и сумата од 9 353
023 - е целосна за исплата на платата на сите 30 вработени. Основица за
пресметување на бруто плата е 11 867д . Коефициенти по вработени се
следните- за помошно технички персонал- 1,200, за секретар со средно 1,783, за
секретар со високо2,204, за наставник со виша 2.204 за наставник со висока
2,384. За стручни служби 2,444 за директор 3,081. На овие коефициенти се
додава и минат труд 0 5 % класно раководство 1 424 за комбинирани паралелки
1 424 и за ридско планински подрачја 712д Со ваква основица и со горе
навадените коефициенти бруто плата за хигиеничар изнесува 14 240- а вкупна
заработувачка 9 876 за наставник со виша бруто плата е 26 155- а вкупна
заработувачка 17 554 за наставник со висока бруто плата 28 291 а вкупна
заработувачка 18 931 за стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна
заработувачка 19 390.
Сумата од 825 се одбива од горе наведените суми само за вработени што не
патуваат.
785- донаторска
На ова сметка остварен е вкупен приход од 81 241 и тоа од 2008г се префрлени
79 027 ,Со овие средства набавена е опрема за училиштето и тоа факс, печатар.
касетофони —8- синтисајзер -1- и други средства. Со ова е завршен првиот дел од
проектот а вториот е во наредниот период и се однесува за реконструкција на
објектот.
603- општинска
На ова сметка во текот на 2009 година - не се остварени приходи само имаме
недостиг од страна на локалната од 142 400 од претходни години.
603- буџетИ на ова сметка нема остварени приходи во 2009г износот за електрична
инсталација е директно префрлен од страна на министерството.
787-самофинансирање
И на ова сметка не се остварени приходи во 2009г само е останато салдото од
претходни години од 2 948д.
СиндикатСметката на синдикат има остварено вкупен приход од 21 695
Од претходна година изнесува 759, а од членарина 14 936 денари.
Истата година направени се и следните трошоци
-2 460- за банкарска провизија
-1 500- за патни трошоци.
-17 735- се средства префрлени во наредна година.
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41.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “ с. Подмочани Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “с.Подмочани Ресен и се објавува
Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов
“с.Подмочани Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 12.03.2010 година.
Бр. 08- 490/11
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Славејко Арсов“ с.
Подмочани Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ
„ Славејко Арсов“ с. Подмочани Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-409/14

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
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12.03.2010 год.
Ресен

Мемед Мурати с.р.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА
ОУ „ Славејко Арсов,.- с. Подмочани

ОУ „ Славејко Арсов,. с. Подмочани- финансиското работење за 2009 година
го остварува преку 5 жиро сметки. 903- блок дотација. 787- самофинансирање,
603- буџет. 603- општинска, и синдикат.
903- блок дотација
На ова сметка училиштето во текот на 2009 година остварува вкупен приход
12 408 727 денари. Сумата е поделена за илата 10 181 440-и за материјални
2 227 287 д.
Износот за материјални е распореден на следниот начин.
-76 940- електрична енергија со ова сума целосно се исплатени фактурите за
2009 година и направена е заштеда за неколку месеци за 2010 година
-6 552- вода- и овај износ е доволен за потребите на училиштето.
-42 892- телефон- исплатени се сите фактури за 1 - 12 - 2009 г.
-461 297- дрва во оваа сума се платени дрвата за грена сезона 2009-2010 г. Исто
така дел е доплатен од претходната грејна сезона, и во претплата се 50 000
денари.
-366 159- транспорт на луѓе- во ова сума влегуваат трошоците за реалните патни
трошоци за вработените за 1-6-2009 г. Исто така и трошоците за службено
патување за период 7-12 -2009-19 196- канцелариски материјали - и овие средства се доволни за потребите на
училиштето.
-10921 - хигиена- овие средства се за нормално одржување на хигиената на
училиштето.
-39 995- наставно образовни помагала- овие средства се од претходната блок
дотација и се наменски распоредени за потребите на училиштето.
-4 808- ситен инвентар- овие се минимални средства.
-15 600- други материјали
-106 009- тековно одржување- со овие средства извршени се соодветни поправки
во училиштето.
-14 876- огласи со овие пари се исплатени фактурите за огласи на вработените
на определено време
-39 526- отпремнина за 1 вработен.
-1 018 811- овие се средства за превоз ма ученици со овај износ исплатен е
дел од 2008 г. И до април 2009 г додека остатокот до крајот на годината
останува како неизмирени обврски во износ од 996 659. За овај недостиг
известени се соодветните институции министерство за образование и
локалната самоуправа на општината.
-За првпат ова година е воведен концептот за бруто плата и сумата
од10.181.440-целосно е распоредена за сите 30 вработени. Основица за
пресметување на бруто плата е 11 867 денари. Коефициенти по работни
места се следните- 1,200 за помошно технички персонал, 1.783 за секретар
со средно . 2 204,за секретар со високо, 2 ,204 за наставник со виша.2, 384 за
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наставник со висока и за стручни служби 2.444 -психолог. библиотекар
педагог и за директор коефициентот е 3 081. На овие коефициенти се
додава класно раководство 1 424 денари . за комбинирани паралелки 1 424
денари, и за ридско планински подрачја
712-денари.Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто
плата на хигиеничар изнесува 14 240 , а вкупна заработувачка 9 876. За
наставник со виша бруто плата 26 155 - а вкупна заработувачка 17 554. За
наставник со висока бруто плата 28 291- а вкупна заработувачка 18 931. За
стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна заработувачка 19 390.
На коефициентите се пресметува и минат труд о,5 %, сумата од 825
денари се одбива на вработени што не патуваат.
787- самофинансирање
На ова сметка остварен е вкупен приход од 53 663 - денари приходот се
остварува од кирија, пренесен дел од претходна година 15 663 д. Исто така сума
од 25 510 се префрла во 2010 г. На ова сметка направени се следните трошоци-16
933- за патронен празник, 8 220 - други трошоци за потребите на училиштето. 3
000 исто за патни трошоци и др.
603- буџет
На ова сметка нема промени средствата за електрична инсталација за
компјутерите се директно префрлени од страна на министерството.
603- општинска
На ова сметка во текот на 2009 година нема промени останува само долгот од
страна на локалната во износ 57 600 д. За превоз на ученици.
СиндикатВо 2009 година на сметка на синдикатот остварен е вкупен приход од 129 654д
Истите дел од членарина-15 584, 4 570 Од претходна година,109 500- се
средства добиени од СОНК. 94 500- за кредити за вработени, 15 000 – за деца
средношколци и студенти што патуваат.
На истата сметка направени се следните трошоци-2 330 – потрошен материјал
-2 943- провизија
-4 000- натни за вработени
-6 800- надоместоци за вработени.
Сумата од 4 081 – префрлена во 2010 година.
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42.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “ с. Љубојно Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “с.Љубојно Ресен и се објавува
Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов
“с.Љубојно Ресен ,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 12.03.2010 година.
Бр. 08-490 /12
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с.
Љубојно Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ
„ Димитар Влахов“ с. Љубојно Ресен.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН
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Бр. 07-409/15
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА ОУ„
ДИМИТАР ВЛАХОВ,, с ЉУБОЈНО

ОУ „Димитар Влахов „с Љубојно финансиското работење за 2009 година го
остварува преку 6 жиро сметки - 903- блок дотација, 787- самофинансирање ,
603- буџет, 603- општинска, 785- донаторска и синдикат.
903- блок дотација
На ова сметка во текот на 2009 г остварени се вкупно приходи 10 629 969 . Сумата е
поделена на 8 275 343 за плата и за материјални 2 354 626. Износот за материјални
трошоци целосно ги подмирува трошоците за 2009 г и истите се распоредени на
следниот начин
-73 909-електрична енергија со оваа сума се исплатени сите фактури за 1-12
2009 година
-34 532-телефон со ова сума исплатен е телефонот за 1-11-2009: само за 12
месец не е исплатен.
139 920- дрва со ова сума за грејна сезона набавени се 60 кубици дрва и тоа за
паралелка по 6 кубици.
-582 412- нафта - овај износ е доволен за затоплување за 2009 година и
направена е заштеда и за неколку месеци за 2010.
-255 179- транспорт на луѓе со овие средства исплатени се патните трошоци
реални за 1 -6 - 2009 г за вработени со место на живеење над 2,5 км ,По
укажувањата на локалната самоуправа реалните патни трошоци не се исплатени.
Тука влегуваат и трошоците за службени патувања на вработените за 7-12 -2009г
во висина на автобуска карта.
-27 009- ова сума е доволна за исплата на канцелариските материјали за 2009 г
исто така направена е заштеда и за 2010 година.
-29 684- наставно образовни помагала- овие средства се е дадени од претходната
блок дотација и се соодветно распоредени.
-32 067- хигиена исто така и овај износ е доволен за нормална хигиена за
училиштето
-22489- средства за ситен инвентар- и овие се доволни за потребите на
училиштето.
-19 000- тековно одржување- овие се минимални средства за потребите на
училиштето.
-9 000- дезинфекција- извршена е дезинфекција од страна на санитарните
служби на здравствениот дом Ресен.
-17 000-систематски прегледи на вработените
-1 006 793- превоз на ученици- со ова сума исплатено е до 31 12 2009г и за
првпат не се искажува недостиг на средства.
-16 974- огласи- со овие средства се исплатени огласите за вработените на
определено време.
-71 940- отпремнина за2 вработени за пензија.
-17 000- солидарна помош за 1 вработен
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Првпат во ова година е воведен концептот за бруто плата . Сумата од 8 275
343- се однесува за 28 вработени и со неа се исплатени 12 плати целосно.
Основица за пресметување на бруто плата е 11 867 денари. Коефициентите по
работни места се следните.1 ,200- за помошно технички персонал, 1.783 за
секретар со средно, 2,204 за секретар со високо, за наставник со виша 2,204
За наставник со висока2, 384 за стручни служби педагог психолог ,социолог ,
библиотекар, 2,444 за директор 3,081.
На овие коефициенти се додава минат труд 0 5% , класно раководство,
комбинирани паралелки по 1,424 денари или 0, 12 коефициент, за ридско
планински подрачја 712 денари.
Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата на
хигиеничар изнесува 14 240 а вкупна заработувачка 9 876.
На наставник со виша бруто плата 26 155 а вкупна заработувачка 17 554.
Наставник со висока бруто плата 28 291 а вкупна заработувачка 18 931
Стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна заработувачка 19 390.
Сумата од 825 денари се одбива само за вработени што не патуваат.
785-донаторска
Ова сметка е од проектот за модернизација на образованието од Холандската
влада .Во 2009 година на ова сметка остварени се вкупно 352 989 денари. За
опрема 166 568 и за одржување на згради 186 421 . со овие средства се сменети
прозорци во училиштето, а со средствата за опрема набавен е лаптоп,
фотокопир, нагледни средства за училиштето како географски карти, за кабинети
по хемија , физика и др средства за потребите на училиштето. Со ова завршува
овај проект.
787- самофинансирање
На ова сметка нема промена во текот на годината на неа има салдо од
претходни години 45 372 .
603- буџет
Исто така и на ова сметка нема промени , требаше да бидат исплатени една
третина од средствата за промена на електричната инсталација за компјутерите
но тоа го направи директно министерството.
603- општинска
И на ова сметка во 2009 година нема промена.
СиндикатНа сметката на синдикат остварени се вкупно приходи 34 634 денари
Од членарина 12 042, 9 402 ,од претходна година, 13 183 - вонредни приходи.
За сумата од 26 025 направени се следните трошоци-4 020- за завршна сметка
-2 532 за банкарска провизија
-2 960 - патни трошоци за вработени
-10 513- надомест за вработени- за нова година
-6 000- надомест за деца одобрени од СОНК
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-8 609- се пренесени пари во 2010 година.

43.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на ЈОУДГ „11-ти Септември “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот
работа во 2009 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ Ресен и
Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ЈОУДГ „ 11-ти
Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
12.03.2010 година.
Бр. 08-490 /13
15.03.2010 год.
Ресен

Извештај за
се објавува
Септември “
одржана на

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ЈОУДГ „11-ти
Септември“ Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на
ЈОУ ДГ„ 11-ти Септември“Ресен.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН
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Бр. 07-409/16
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

GODI[EN FINANSOV IZVE[TAJ ZA RABOTA NA JOUDG “ 11- ti
SEPTEMVRI “ – RESEN ZA 2009 GODINA

Predu~ili{noto vospitanie i obrazovanie e dejnost od poseben op{testven
interes.
Osnovna dejnost na gradinkata e da organizira i realizira zgri`uvawe,
vospitanie i obrazovanie na decata od predu~ili{na vozrast, so cel da se obezbedi
uslovi za zdravo i sre}no detstvo, za optimalen fizi~ki, senzomotoren, socijalen,
emocionalen i intelektualen razvoj kako i razvoj na kreativnosta kaj decata,
sorabotka so roditelite i po{irokata sredina.
Optimalniot kapacitet na gradinkata e za 132 deca, me|utoa od 07.01.2008
godina odzemeni se prostorii na detskata gradinka za potrebite na Centarot za
deca so posebni potrebi od strana na MTSP i sega{niot kapacitet na gradinkata
e za negde otprilika 112 deca.
Vo 2009 godina imavme zgri`eno 90 deca so celodneven prestoj rasporedeni
vo 4 vospitni grupi od gradinskiot del od 2 do 6 godini i edna kombinirana jaslena
grupa na vozrast od od 9 mes. do 2 godini.
Pokraj zgri`uvawe, vospitanie i obrazovanie na decata zgri`eni vo
gradinkata, istata se gri`i i za nivnata pravilna ishrana. Za vreme na prestojot
decata dobivaat po tri obroka i toa :
pojadok, ru~ek i u`ina, a decata od jaslenata grupa dobivaat dve u`ini.
Za prestojot vo gradinakata decata pla}aat po 1490 denari.
Vo tekot na 2009 godina JOUDG “ 11- ti Septemvri” – ima ostvareno prihodi
vo visina od 7.123.919,00 denari, koi prihodi se ostvareni po razli~ni osnov i toa :
Od Buxetot na RM so blok dotacija preku Lokalnata sampouprava na
op{tina Resen
za 2009 godina se ostvareni slednive prihodi:

74
741

VKUPNO PRIHODI ZA BUXETSKA SMETKA 903-12
TRANSFERI I DOTACII
Transferi od drugi nivoa na vlast
741120
Blok dotacii

Planirani
6.177.840,00
6.177.840,00
6.177.840,00

Realizirani
6.140.198,00
6.140.198,00
6.140.198,00

Od ovie prihodi dobieni od buxetot na RM kako Blok dotacija se ispla}aat
platite i pridonesite na vrabotenite, opredeleni komunalni uslugi, opredeleni
tekovni popravki i odr`uvawa, dogovorni uslugi.
Vo tekot na 2009 godina od blok dotacijata bea napraveni slednive rashodi
koi se dadeni vo tabelata :
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VKUPNO RASHODI ZA BUXETSKA SMETKA 903-12
40
401
401130
401510
402
402110
402210
402220
402310
403
403110
42
421
421110
421120
421240
421320
423
423120
423990
424
424210
425
425990
46
464
464940
VKUPNO

PLATI NAEMNINI I NADOMESTOCI
osnovni plati i nadomestoci
osnovni plati
personalen danok
pridonesi za socijalno osiguruvawe od
rabotodava~ite
osnoven pridones za PIOM
osnoven pridones za zdravstvo
osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe
osnoven pridones za agencija za vrabotuvawe
ostanati pridonesi od plati
pridones za vodosnabduvawe
STOKI I USLUGI
Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i
transport
Elektri~na energija
Vodovod i kanalizacija
Te~ni goriva
Telefon i telefaks
Siten inventar, alat i drugi materijali za
popravki
Spisanija; vesnici i dr. izdan. za koristewe od
strana na vrabotenite
Drugi materijali
Popravki i tekovno odr`uvawe
Odr`uvawe na zgradi
Dogovorni uslugi
Drugi dogovorni uslugi
SUBVENCII I TRANSFERI
Razni transferi
Transferi pri penzionirawe

Planirani

Realizirani

4.277.925,00 4.277.325,00
3.020.431,00
2.837.365,00
183.066,00

3.020.431,00
2.837.365,00
183.066,00

1.256.292,00
838.948,00
333.846,00
21.891,00
61.607,00
602,00
602,00

1.256.292,00
838.948,00
333.846,00
21.891,00
61.607,00
602,00
602,00

1.864.515,00 1.862.873,00
1.529.820,00
99.830,00
102.140,00
1.298.040,00
29.810,00

1.529.778,00
99.819,00
102.123,00
1.298.036,00
29.800,00

70.400,00

69.380,00

9.200,00

9.200,00

61.200,00
30.100,00
30.100,00
234.195,00
234.195,00

60.180,00
29.520,00
29.520,00
234.195,00
234.195,00

36.000,00

0,00

36.000,00
36.000,00

0,00
0,00

6.177.840,00 6.140.198,00

Vo vrska so planirawetoi realizacijata na prihodite i rashodite na ovaa
smetka mo`at da se donesat slednive zaklu~oci:
- Sredstvata se dobivaat kako blok dotacija i vrz osnova na visinata na
odobrenite sredstva se vr{i presmetka za da mo`e da se isplanira
osnovnata plata i pridonesite na vrabotenite, pa od ostatokot se planiraat
ostanatite materijalni tro{oci.
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Od samofinansira~kite aktivnosti preku trezorskata smetka 787- 18 vo tekot
na 2009 godina se planirani i ostvareni slednive prihodi:

72
723

VKUPNO PRIHODI ZA BUXETSKA SMETKA 787-18
NEDANO^NI PRIHODI
Administrativni taksi i nadomestoci
723111
Celodnevna i pred{kolska gri`a

Planirani

Realizirani

2.126.200,00

983.721,00

2.126.200,00
2.126.200,00

983.721,00
983.721,00

Od prihodite na ovaa smetka se ispla}aat tro{oci za patni i dnevni
rashodi, za komunalni uslugi, ( vo 2009 godina se isplateni del od komunalnite
uslugi od Buxetskata smetka a del od samofinansira~kata smetka ) , za siten
inventar, alat i drugi materijali, za prehrambeni proizvodi za pripremawe na
obrocite za decata zgri`eni vo detskata gradinka, za nekoi positni popravki i
tekovni odr`uvawa, za dogovorni uslugi, drugi tekovni rashodi, za oprema i drugi
potrebni nematerijalni vlo`uvawa.
Spored gore navedenoto vo tekot na 2009 godina bea isplanirani i
realizirani slednive rashodi prika`ani vo tabelata:
VKUPNO RASHODI ZA SAMOFINANSIRA^KATA SMETKA
787-18
42
STOKI I USLUGI
420
Patni i dnevni rashodi
420110
Patuvawe vo zemjata-hranarina(dnevnica)
420120
Patuvawe vo zemjata-patni rashodi
420130
Patuvawe vo zemjata-smestuvawe
420210
Patuvawe vo stranstvo-hranarina(dnevnica)
420220
Patuvawe vo stranstvo-patni rashodi
420230
Patuvawe vo stranstvo-smestuvawe
Komunalni uslugi,greewe,komunikacija i
421
transport
421110
Elektri~na energija
421120
Vodovod i kanalizacija
421240
Te~ni goriva
421320
Telefon i telefaks
421390
drugi tro{oci za telekomunikacija
421410
Goriva i masla(motorni vozila)
421420
Registracija na motorni vozila
421440
transport na lu|e
Siten inventar, alat i drugi materijali za
423
popravki
423110
Kancelariski materijali
Spisanija; vesnici i dr. izdan. za koristewe od
423120
strana na vrabotenite

Planirani

Realizirani

1.899.200,00

792.651,00

72.700,00
21.200,00
12.500,00
13.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00

20.760,00
15.200,00
2.300,00
3.260,00
0,00
0,00
0,00

327.000,00

87.167,50

60.000,00
60.000,00
120.000,00
12.000,00
6.000,00
48.000,00
15.000,00
6.000,00

10.679,50
20.523,00
0,00
3.388,00
4.290,00
35.000,00
13.287,00
0,00

1.158.500,00

562.514,50

27.000,00

17.233,00

34.000,00

23.177,00
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423190
423210
423310
423320
423330
423410
423510
423590
423610
423620
423710
423720
423990
424
424110
424210
424230
424420
424430
424440
425
425260
425310
425320
425420
425790
425990
426
426990
48
481
481230
483
483110
483210
483240
483290
485
485230

drugi administrativni materijali
Materijali za AOP
uniformi
Obuvki
Postelnina
Prehrambeni produkti i pijaloci
lekovi
Drugi medicinski materijali
Nastavno-obrazovni pomagala
U~ili{ni materijali
Sredstva za odr`uvawe na higiena
Siten inventar;alat i drugi materijali za
popravka
Drugi materijali
Popravki i tekovno odr`uvawe
Popravka i servisirawe na lesni vozila(vkl.
rezervni delovi, gumi)
Odr`uvawe na zgradi
Dezinfekcija; dezinsekcija i deratizacija
Popravka i odr`uvawe na softv. i hardverska
oprema
popravkka i odr`uvawe na opremata
Popravka i odr`uvawe na ma{ini
Dogovorni uslugi
osiguruvawe na motorni vozila
Pravni uslugi
sudski ve{ta~ewa
Primarma zdravstvena za{tita
drugi obrazovni uslugi
Drugi dogovorni uslugi
Drugi tekovni rashodi
Drugi operativni rashodi
KAPITALNI RASHODI
Rezervi za kapitalni rashodi
rekonstrukcija na delovni objekti
Kupuvawe na mebel, oprema, vozila i ma{ini
kupuvawe na kancelariski mebel
kupuvawe na kancelariska oprema
kupuvawe na informati~ka i video oprema
kupuvawe na druga ooprema
Drugi nedefinirani rashodi
kompjuterski sovtver

11.000,00
6.000,00
19.500,00
0
54.000,00
771.000,00
1.000,00
1.000,00
14.000,00
14.000,00
36.000,00

1.000,00
2.260,00
15.900,00
0,00
3.894,00
337.475,00
0,00
0,00
3.130,00
0,00
29.976,00

84.000,00

59.132,50

86.000,00
214.000,00

69.337,00
36.787,00

48.000,00

20.890,00

72.000,00
10.000.00

0,00
7.500,00

14.000,00

0,00

60.000,00
10.000,00
115.000,00
7.000,00
4.000,00
2.000,00
41.000,00
1.000,00
60.000,00
12.000,00
12.000,00

8.397,00
0,00
79.977,00
6.526,00
0,00
0,00
27.550,00
0,00
45.901,00

227.000,00

154.815,00

12.000,00
12.000,00
170.000,0
24.000,00
4.000,00
12.000,00
130.000,00
45.000,00
45.000,00

0,00
0,00
109.815,00
0,00
0,00
0,00
109.815,00
45.000,00
45.000,00

2.126.200,00

947.466,00

5.445,00
5.445,00
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Vo vrska so planiraweto i realizacijata na prihodite i rashodite na
samofinansira~kata smetka 787- 18 mo`e da se iznesat slednite zaklu~oci:
- Prihodite se planiraat vo zavisnost od brojot na zapi{anite deca vo
Detskata gradinka , plus prihodite po dete {to gi upla}a MTSP za decata
zgri`eni vo Centarot za deca so posebni potrebi.
- Postoi odredena razlika vo planiranite vo odnos na ostvarenite prihodi
poradi nekolku pri~ini i toa: kasnewe na pla}aweto na smetkite za prestoj
vo Detskata gradinka i neredoven prestoj na odredeni deca.
Isto taka postoi razlika i vo planiranite i realiziranite rashodi. Poradi
na~inot na trezorskoto pla}awe mora odredeni rashodi da se predvidat iako vo
tekot na godinata nema da se realiziraat. ( Dokolku se pojavi potreba da se
napravi odreden rashod a toj ne e isplaniran vo tekovnata godina, toga{ nema
mo`nost da se isplatipo toj osnov. Zatoa odredeni rashodi se samo isplanirani a
ne se realizirani).
Na samofinansira~kata smetka 787- 18 ostanuva saldo od 36.255,00 za prenos vo
2010 godina . Ovie sredstva se nameneti za pla}awe na fakturi od 2009 godina.

44.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за
работа во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен и се објавува
Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на Домот на култура „Драги
Тозија“ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /14
15.03.2010 год.

Градоначалник
на Општина Ресен
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Ресен

Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на Домот на култура „Драги
Тозија“ Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на
Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Бр. 07-409/17
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

FINANSISKI IZVE[TAJ
za raboteweto na Op{tinska ustanova
Dom na kultura “Dragi Tozija Resen
vo 2009 godina
Vo tekovnata 2009 godina Op{tinskata Ustanova Dom na kultura Dragi Tozija
kako korisnik na sredstvata od Buxetot na Republika Makedonija, vo Trezorot na
Ministerstvo za finansii ima registrirano 3 `iro smetki i toa:
1.
2.
3.

s-ka na dotacii preku ELS 760010996290310
buxetska smetka so broj 180100996260315
s-ka na sopstveni prihodi 760010996278716

Ostvaruvaweto na prihodite i rashodite se zasnova{e na odobren finansiski
plan od Ministerstvoto za kultura, a izvr{uvaweto na nalozite za pla}awe ode{e
preku Ministerstvo za finansii-Trezorska kancelarija Bitola.
Realizacijata na sredstvata se ostvaruva po programi br.20,40 i k1,k2,k3 se vo
ramkite na dozvolenoto nivo vo planot,po smetkite propi{ani so Zakon.
Sredstvata se koristeni strogo namenski, a vo kolku ima potreba od prenamena na
sredstva e barana soglasnost od Op{tina Resen odnosno Ministerstvo za kultura.
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Od programskite aktivnosti,od site dejnosti se koristeni materijalni
sredstva za raboteweto na Domot na kultura.
Sleduva detalen prikaz na ostvarenite prihodi i nivnata realizacija za
periodot januari-dekemvri 2009 godina.
1.

SMETKA NA DOTACII PREKU ELS
76001099690310

Sredstvata se obezbedeni so aplicirana Programa-proekti od
Ministerstvo za kultura kako dotacii preku op{tina Resen.
Kumulativen plan
Realizacija
Ostatok
5.243.680,00
5.242.047,00
1.633,00
A. PRIHODI vkupno: 5.243.680,00 od toa:
-----------------------------------------------------------------------------------opis
iznos
iznos
vo mkd
vo %
-----------------------------------------------------------------------------------1. Bibliotekarska dejnost K1
399.127,00
7,61
1.1. Programski aktivnosti
399.127,0
1.1.1. Valorizacija na bibliote~en materijal;
1.1.2. Popularizacija i kulturni manifestacii;
1.1.2.1. Razgovor so pisatelot Gorjan Petrevski;
1.1.2.2. Razgovor so pistelot Ermis Lafazanovski;
2. Muzi~ko-scenska dejnost-K2
4.428.316,00 84,45
2.1 Bruto plati
3.348.943,00
2.2 Programski aktivnosti
1.079.373,00
2.2.1.Muzi~ki manifestacii
2.2.1.1 Kamerna muzika so:Dr`avno sredno muzi~ko u~ili{te Bitola;
2.2.1.2 @enski mladinski hor na Mladinski kulturen centar;
2.2.1.3 Kamerna muzika:Trio Interart;
2.2.1.4. Kamerna muzika:- Marija [amovska pijano
2.2.1.5. Elena Mitrevska solo peewe;
2.2.1.6. Koncert: Syti band;
2.2.1.7. Muzi~ka ve~er so etno grupa Qubojna
2.2.1.8. Kamerna muzika:~etirira~no klavir so:
2.2.1.9. Marija [amovska i Biqana Dimovska;
2.2.1.10 .Muzi~ka ve~er so etno grupa Baklava”;
2.2.1.11 Ve~er na Rumeliski pesni turski etno ansambl Karde{lik Resen
2.2.1.12. Muzi~ka ve~er so etno grupa Pampersi”;
2.2.1.13. Muzi~ki koncert so : Darko Bageski - Asparuh Ќortoшев;
2.2.1.14. Muzi~ka ve~er so etno grupa Monistra”;
2.2.1.15. Novogodi{en muzi~ki koncert: etno - grupa “Persid”;
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2.2.2. Teatarski prestavi - Dramska dejnost
2.2.2.1.Teatar za deca i mladinci so detska prestava:Dete golome{e;
2.2.2.2. Teatar za deca i mladinciso kuklena prestava:Lakomata meca;
2.2.2.3. @onglerska grupa( akrobacii so ognovi i sl.); Teatarska prstava na Solzi i
smea Mar{ v krevet mori”;
2.2.2.4. Teatarska prestava:@ena mi se vika Boris ;
2.2.2.5.Teatarska prstava na Solzi i smea Semejni prikazni;
2.2.2.6.Teatarska prestava:Veter niz topolite ;
2.2.2.7.. G-|a Ministerka”-urnebesna komedija so Joana Popovska;
2.2.2.8.Mal dramski teatar Bitola:Qubov moja;
2.2.2.9.Mal dramski teatar Bitola i Nov teatar Ohrid:Granica;
3. Muzejska i kinote~na dejnost K3
416.237,00
7,94
3.1.Programski aktivnosti
416.237,00
3.1.1.Izlo`ba: XXVII me|unarodna izlo`ba na detski likovni tvorbi na Mal
Bitolski Monmartr;
3.2.1. Samostojna izlo`ba Ezero moe”- Tatjana Miqovska;
3.3.1. Tradicionalnata kulturavo funkcijana turizmot na Prespa;
3.4.1. Izlo`ba:Ruskite crkvi;
3.5.1. Samostojna izlo`ba Goce Bo`urski;
3.6.1. Umetni~kite zanaeti vo funkcija na turizmot;
3.7.1. Izlo`ba na u~enici od OSU i OU Resen;
3.8.1.Izlo`ba Marijeta Sidovski Vebi Ibrahim Angel Korunovski;
3.9.1. Samostojna izlo`ba Daniela Ilievska;
_________________________________________________________
VKUPNO
5.243.680,00
100
--------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

B.RASHODI vkupno: 5.242.047,00 od toa:
-------------------------------------------------------------------------------opis
iznos
iznos
vo mkd
vo %
-------------------------------------------------------------------------------neto plati i personalen danok
2.364.908,00
45,11
pridonesi od plati
982.952,00_
18,75
patni i dnevni tro{oci
91.880,00
1,75
komunalni uslugi
300.599,00
5,73
a. voda
24.185,00
b. struja
41.075,00
v. po{ta
3.800,00
g. telefon
19.915,00
d. internet
23.804,00
|. zatopluv. (drva) 187.820,00
siten inventar,alat i dr.mater.
172.205,00
3,29
a. kancelar. mater. 32.819,00
b. sred. za higiena
19.280,00
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v. siten inventar 115.479,00
g. prehram. proizv. 4.627,00
- popravki i tekovno odr`uvawe
76.071,00
a.popravka i odr`uvawe na :
hardverska i softver.
oprema
76.071,00
- dogovorni uslugi
423.337,00
a. kulturni
manifestaciipromocii i rabota
so literaturen klub 15.000,00
b. kulturni
manifestaciimuz. manifestacii 194.191,00
v. kulturni
manifestaciiteatar. pretstavi 28.946,00
g. kulturni
manifestaciiizlo`bi
4.000.00
d. smetkovoditel
162.000,00
|. drugi dogovorni
uslugi
19.200,00

1,45

8,08

- operativni rashodi
581.689,00
11,10
a. nabavka na knigi 128.015,00
b. muz. manifestac. 199.130,00
v. teatar. pretstavi 135.584,00
g. izlo`bi
98.958,00
d. dr. oper. rashodi 20.002,00
- sudski tro{oci
186.412,00
3,56
- vkupen personalen danok
61.994,00
1,18
-------------------------------------------------------------------------------------------VKUPNO :

5.242.047,00

100

2. BUXETSKA SMETKA -180100996260315
Sredstvata se obezbedeni so aplicirana Programa-proekti od
Ministerstvo za kultura
Kumulativen plan
90.000,00
A. PRIHODI vkupno

Realizacija
74.210,00

Ostatok
15.790,00

90.000,00 od toa:
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1. Bibliote~na dejnost programa 20 - 30.000,00
----------------------------------------------------------------------------------opis

iznos
iznos
vo mkd
vo %
------------------------------------------------------------------------------------izrabotka na veb strana
5.000,00
5,55
-obuka i edukacija
25.000,00 27,78
----------------------------------------------------------------------------------Vkupno:
30.000,00
33,33
----------------------------------------------------------------------------------2. Centri, domovi na kulturata i folklor programa 40
- 60.000,00
------------------------------------------------------------------------------------opis
iznos
iznos
vo mkd
vo %
------------------------------------------------------------------------------------ Implementacija na popularni
muzi~ki scenski, likovni i drugi
vidovi na umet. ostvaruv. od republ.
i stranstvo vo letni meseci
60.000,00
66,67
Vkupno:
60.000,00
66,67
Se Vkupno:
90.000,00
100
B.RASHODI vkupno 74.210,00 od toa:
opis
_

iznos
iznos
vo mkd
vo %
------------------------------------------------------------------------------------- programski paket veb strana
5.000,00 6,74
- godi{na pretplata za registracija
na poddomenot
620,00 0,83
- Ve~er na starogradski pesni Persidi 25.000,00 33,69
- koncert na etno - grupata Qubojna
25.000,00 33,69
- poseta na po~eten kurs za bibliot.
rabotewe, tehni~ka obrabotka na
bibliot. materijal, katalogizacija
na monografski publikacii
6.750,00
9,10
- patni i dnevni tro{oci
11.840,00
15,95
-----------------------------------------------------------------------------------VKUPNO :
74.210,00
100
------------------------------------------------------------------------------------3.

SMETKA NA SOPSTVENI PRIHODI
760010996278716
Sopstvenite prihodi poteknuvaat od ~lanarina od bibliotekata.
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Prihodite se ostvaruvaat so anga`irawe na vrabotenite i se koristeni
za materijalni tro{oci.
Kumulativen plan
Realizacija
Ostatok
32.378,50
8.777,00
23.601,50
Saldo od prethodna godina
6.208,50
A. PRIHODI vkupno :
26.170,00
100%
-----------------------------------------------------------------------------------opis
iznos
iznos
vo mkd
vo %
------------------------------------------------------------------------------------ od ~lanar. od biblioteka 26.170,00
100
------------------------------------------------------------------------------------VKUPNO:
26.170,00
100
------------------------------------------------------------------------------------B. RASHODI vkupno 8.777,00 od toa:
------------------------------------------------------------------------------------opis
iznos
iznos
vo mkd
vo %
-------------------------------------------------------------------------------------- telefon
256,00
2,92
- dogovorni uslugi
900,00
10,25
- toneri
6.930,00
78,96
- siten inventar
591,00
6,73
- personalen danok
100,00
1,14
---------------------------------------------------------------------------------------VKUPNO:
8.777,00
100
---------------------------------------------------------------------------------------45.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решението за именување на членови во управниот одбор на
Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен.
Се прогласува Решението за именување на членови во управниот одбор на
Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 12.03.2010 година.
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Бр. 08- 490/15
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од точка 5 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ„ и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен„ бр.4/02), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 12.03.2010 година донесе
РЕШЕНИЕ
За именување на членови во управниот одбор во Домот на култура „Драги Тозија “
Ресен
1. За членови во Управниот одбор во Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен
се именуваат:
- Динче Кочовска -Професор по Македонски јазик
- Васко Мурџевски - Гимназија
- Месер Демир
- Правник
- Вера Митановска - Библиотекар во Домот на култура
- Аце Петревски - Стражар во Домот на култура
2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен„.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-409/18
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

46.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош.
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Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош,што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.
Бр. 08- 490/16
15.03.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 4 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на општина Ресен"
бр.04/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
12.03.2010 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување на парична помош
Член 1
Со оваа Одлука се уредува потребата, висината и исплатата на паричната
помош.
Член2
На лицето Васко Ѓеоргиевски од Ресен, заради покривање на дел од
трошоците направени за погреб на неговиот малолетен син, му се одобрува
парична помош во висина од 33.500,оо денари.
Средствата да се исплатат од сметката на Буџетот на Општина Ресен
за 2010 година.
Средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка на корисникот на
средствата во Банката во која е отворена.
Член 3
Заради итноста на случајот, а со цел да му се помогне на
подносителот на барањето, исплатата да има приоритет, односно да се изнајде
можност овие средства да се исплатат веднаш.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник
на Општина Ресен.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-409/19
12.03.2010 год.
Ресен

Претседател
Мемед Мурати с.р.
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