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1.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишниот извештај за работа на СОУ„Цар Самоил“- Ресен за
учебната 2010/11 година.
Се прогласува заклучокот по Годишниот извештај за работа на
СОУ„Цар Самоил“- Ресен за учебната 2010/11 година., што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/1
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работа на СОУ„Цар Самоил“- Ресен за учебната 2010/11
година., го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на СОУ„Цар
Самоил“- Ресен за учебната 2010/11 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/3
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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2.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на СОУ„Цар Самоил“- Ресен за
учебната 2011/12 година
Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
СОУ„Цар Самоил“- Ресен за учебната 2011/12 година., што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/2
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа на СОУ Цар Самоил“- Ресен за учебната 2011/12
год., го донесе следниот

З А К Л У Ч О К
1.
Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ “Цар
Самоил“- Ресен за учебната 2011/12 гоина.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2249/4
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за
учебната 2011/12 година

Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за учебната 2011/12 година., што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/3
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа на ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за учебната 2011/12
година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О K
1. Се усвојува Годишна програма за работа на ОУ„Гоце Делчев“Ресен за учебната 2011/12 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2249/5
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за
учебната 2011/12 година
Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за учебната 2011/12 година., што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/4
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа на ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за учебната 2011/12
година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишна програма за работа на ОУ„Мите
Богоевски“- Ресен за учебната 2011/12 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2249/6
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на ОУ„Славејко Арсов“с.Подмочани за учебната 2011/12 година
Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ„Славејко Арсов“- с.Подмочани за учебната 2011/12 година., што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/5
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа ОУ„Славејко Арсов“- с.Подмочани за учебната
2011/12 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишна програма за работа на ОУ„Славејко
Арсов“- с.Подмочани за учебната 2011/12 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/7
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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6.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на ОУ„Димитар Влахов“- с.Љубојно
за учебната 2011/12 година
Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ„Димитар Влахов“- с.Љубојно за учебната 2011/12 година., што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
26.09.2011 година.
Бр.08- 2340/6
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа на ОУ„Димитар Влахов “- с. Љубојно за учебната
2011/12 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ„Димитар
Влахов“- с.Љубојно за учебната 2011/12 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/8
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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7.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по
Годишната програма за работа на ОУ„Браќа Миладиновци“с.Царев Двор за учебната 2011/12 година

Се прогласува заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ„Браќа Миладиновци“- с.Царев Двор за учебната 2011/12 година., што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/7
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Годишната
програма за работа на ОУ„Браќа Миладиновци “- с.Царев Двор за
учебната 2011/12 година, го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ„Браќа
Миладиновци “- с.Царев Двор за учебната 2011/12 година
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/9
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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8.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност на основните
училишта на Општина Ресен за формирање на паралелки со помалку
од 24 ученици за учебната 2011/12 година
Се прогласува заклучокот по Одлуката за давање на согласност
на основните училишта на Општина Ресен за формирање на паралелки
со помалку од 24 ученици за учебната 2011/12 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08-2340/8
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 41 ст. 5 од Законот за основно
образование(Сл.103/2008,48/2009,53/2009,82/2009,33/2010,116/2010,156/
2010,18/2011,51/2011
и член 23 ст.1 т.47 од Статутот на општина
Ресен (“Сл.гласник на Општина Ресен” бр.7/2010 ) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 26.09.2011 година ја донесе
следната

ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛКУ ОД 24 УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО ОПШТИНА РЕСЕН
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за формирање чисти ,
комбинирани паралелки од 1-во до 8-мо, одноно 9-то одделение
одделение со помалку од 24 ученици за учебната 2011/2012 година во
следните училишта:
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1. ОУ “Мите Богоевски” – Централно
1.1-a -16 u~enici,
2.1-b-16,
3.1-v-turski jazik-11,
4.2-a-13,
5.2-b-12,
6.2-v-turski jazik-13,
7.3-a-19,
8.3-b-18,
9.3-v-turski jazik-18,
10.-4-a-13,
11.-4-b-14,
12.4-v-turski jazik-15,
13.5-a -11,
14.5-b -7,
15.5-v turski jazik -11,
16.6-v turski jazik-devettoletka-23,
17.6a-osmoletka-23
18.6v-osmoletka turski jazik-20,
19.7-a-22,
20.7-b-22,
21.7-v-22,
22.8a-19,
23.8b-18
24. ПУ – с. Јанковец
1-6
u~enici,2-8,
3-6,4-12-u~enici,5-to
u~enici.

dvettoletka-4

25. ПУ – с. Болно –Комбинирана паралелка
vo vtoro oddelenie 1 u~enik, vo treto 1 u~enik i ~etvrto
de- vettoletka-2 uenici.
2.ОУ “Гоце Делчев” – Централно:
1.1-а – 12 ученици
2.1–б –13 ученици
3.2-а – 15 ученици
4. 2-б –16 ученици
5. 3–а –21 ученици
6. 3-б- 22 ученици
7. 4-а-12 ученици
8. 4-б-13 ученици
9. 5-а- 14 ученици
10.5-б- 15 ученици
11 6-а –( 9 )- 20 ученици
12 6-б-( 9) - 18 ученици
13. 6-а- 19 ученици
14. 6-б- 18 ученици
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15. 7-а- 24 (не) ученици
16. 7-б- 23 ученици
17. 8-а-16 ученици
18. 8-б- 17 ученици
19. 8-в- 15 ученици
ПУ с.Сопотско комбинирана паралелка 2,3,4,5 одделение
1. 2,3,4,5 –одделение – 8 ученици
ПУ с.Избишта комбинирана паралелка 2,4 одделение
1. 2,4 – одделение – 3 ученици
3.ОУ “Браќа Миладиновци” с.Царев Двор – Централно
I одделение – 6 ученици, една чиста паралелка
III,V одделение – 11 ученици, една комбинирана паралелка 5+6 ученици
IV одделение – 2 ученици, една чиста паралелка
VI одделение (осумгодишно) 24 ученици, една чиста паралелка
VI одделение ( деветгодишно) 10 ученици, една чиста паралелка
VII одделение – 17 ученици , една чиста паралелка
VIII одделение – 25 ученици, една чиста паралелка
Турски наставен јазик
II, III одееление – 4 ученици, една комбинирана паралелка 1+3 ученици
IV,V одделение – 4 ученици, една комбинирана паралелка 3+1 ученици
ПУ с. Стење
I, III, V одделение – 14 ученици, една комбинирана паралелка 4+6+4
ученици
II, IV одделение – 9 ученици. Една комбинирана паралелка 6+3 ученици
ПУ с. Покрвеник
I,III,IV одделение – 8 ученици, една комбинирана паралелка 1+5+2
ученици
ПУ с Дрмени
III,IV одделение – 10 ученици, една комбинирана паралелка 5+5 ученици
I,II одделение – 6 ученици , една комбинирана паралелка 3+3 ученици
ПУ с. Езерени
I,II,III,IV одделение – 6 ученици, една комбинирана паралелка 2+2+1+1
ученици
4. OУ “Славејко Арсов” с.Подмочани – Централно
1. 1-4 одд., 5 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
2. 2-5 одд., 7 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
3. 6 одд. ( 8 ) 7 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
4. 6 одд. ( 9 ) 5 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
5. 7 одд. ( 8 ) 4 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
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6. 8одд. (8) 7 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен јазик
7. 1одд. 2 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
8. 2-4 одд., 8 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
9. 3-5 одд.,5 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
10. 6 одд. ( 8 ) 15 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
11. 6 одд. ( 9 ) 8 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
12. 7 одд., 13 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
13. 8 одд., 14 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
ПУ с.Асамати
1. 2-5 одд., 6 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен
јазик
2. 2-4 одд., 5 ученици , 1 паралелка – на албански наставен
јазик
ПУ с.Долна Бела Црква
1. 2одд., 4 ученици , 1 паралелка – на македонски наставен
јазик
ПУ с. Горна Бела Црква
2-5 одд., 4 ученици , 1 паралелка – на албански наставен јазик
5 .ОУ “Димитар Влахов” с.Љубојно - Централно
а) Комбинирани паралелки : II – V одд.
1. с.Љубојно – 11 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
2. с.Долно Дупени -3 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
3. с.Штрбово – 3 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
4. с.Крани – 3 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
5. с.Крани – 5 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
6. с.Крани – 5 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
7. с. Наколец – 5 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
б) Чисти паралелки I – VIII одд.
1. с.Љубојно - I одд 6 ученици 1 паралелка (македонск наставен јазик )
2. с.Љубојно- VI д. одд 7 ученици 1 паралелка ( македонски наставен
јазик)
3. с. Љубојно-VI одд 9 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
4. с. Љубојно- VII одд.9 ученици 1 паралелка ( македонски наставен
јазик)
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5. с. Љубојко – VIII одд. 8 ученици 1 паралелка ( македоннаставен јазик )
6. с. Крани – I одд.4 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
7. с.Сливница – 1 учениk 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе
објави во Службен Гласник на Општина Ресен .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. .07-2249/10
26.09 2011 год.
Ресен

Претседател на совет
Мемед Мурати с.р

9.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност за формирање
на паралелки со помалку од 25 ученици за СОУ “Цар Самоил“Ресен

Се прогласува заклучокот по Одлуката за давање на согласност
за формирање на паралелки со помалку од 25 ученици за СОУ “Цар
Самоил“Ресен, што Советот на Општината
седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/9
30.09.2011 год.
Ресен

Ресен ја донесе на

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 28 ст.3 од Законот за средно образование (Сл.
Весник
на
РМ
44/1995,16/1996,24/1996,34/1996,35/1997,82/1999,44/2001,29/2002,
40/2003,42/003,78/2003,67/2004,51/2005,55/2005,113/2005,3/2006,35/2006,
30/2007,49/2007,81/2008,92/2008,88/2009,33/2010,116/2010,156/2010,18/2
011,51/2011 и член 23 ст.1 т.47 од Статутот на општина Ресен
(“Сл.гласник на Општина Ресен” бр.7/2010 ) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на ден 26.09. 2011 година ја донесе следната
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛКУ ОД 25 УЧЕНИЦИ ВО СОУ “ЦАР САМОИЛ “РЕСЕН
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за формирање /чисти/
паралелки од1-ва до 4-та година одделение со помалку од 25 ученици
за учебната 2011/2012 година во С.О.У “ЦАР САМОИЛ” –РЕСЕН и тоа:
1.Три паралелки од прва година - гимназиско образование на
македонски наставен јазик со 21 ученик, со 21 ученик и со 22
ученици.
2.Една паралелка од прва година - гимназиско образование на
албански наставен јазик со 10 ученици.
3. Една паралелка од прва година - гимназиско образование на
турски наставен јазик со 24 ученици.
4. Една паралелка од прва година - земјоделско ветеринарна струка
со 16 ученици.
5. Три паралелки од втора година – гимназиско образование на
македонски наставен јазик со 24 ученици, со 21 ученик и со 22
ученици.
5.Една паралелка од втора година - земјоделско ветеринарна струка
со 20 ученици.
6.Една паралелка од втора година - гимназиско образование турски
наставен јазик со 17 ученици.
7.Една паралелка од втора година - гимназиско образование
албански наставен јазик со 16 ученици.
8.Една паралелка од трета година - земјоделско ветеринарна струка
со 15 ученици.
9.Една паралелки од трета година - гимназиско образование – јазично
уметничко подрачје со 17 ученици.
10.Една паралелка од трета година – гимназиско образование –
природно математичко подрачје “А” комбинација , со 24 ученици.
11.Една паралелка од трета година – гимназиско образование
природно математичко подрачје комбинација “Б” турски наставен
јазик со 15 ученици.
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12.Една паралелка од трета година - гимназиско образование општествено хуманистичко подрачје на албански наставен јазик со 13
ученици.
13.Една паралелка од четврта година - гимназиско образование јазично уметничко подрачје на македонски наставен јазик со 16
ученици.
14.Две паралелки од четврта година - гимназиско образование општествено хуманистичко подрачје на македонски наставен јазик со
20 ученици и со 19 ученици.
15.Една паралелка од четврта година - гимназиско образование општествено хуманистичко подрачје –на турски наставен јазик со 19
ученици.
16.Една паралелка од четврта година - гимназиско образование општествено хуманистичко подрачје –на албански наставен јазик со
24 ученици.
17.Една паралелка од четврта година - земјоделско ветеринарна
струка со 12 ученици.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со донесување на истата, а ќе се
објави во Службен Гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ

БР. 07- 2249/11
26.09. 2011 год.

НА ОПШТИНА РЕСЕН

Претседател на совет
Мемед Мурати с.р

10.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по Писмениот извештај за
безбедносната состојба на подрачјата на ПС-Ресен во текот на првите
шест месеци од 2011 година
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Се прогласува заклучокот по Писмениот извештај за безбедносната
состојба на подрачјата на ПС-Ресен во текот на првите шест месеци од
2011 година, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата
одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/10
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 26.09.2011 година, откако го разгледа Писмен
извештај за безбедносната состојба на подрачјата на ПС-Ресен во текот
на првите шест месеци од 2011 година., го донесе следниот
З А К Л У Ч О К
1. Се усвојува Писмениот извештај за безбедносната состојба на
подрачјата на ПС-Ресен во текот на првите шест месеци од 2011 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2249/12
26.09.2011 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

11.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за за воспоставување на меѓуопштинска
соработка меѓу Општина Ресен и Општина Битола
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Се прогласува заклучокот по Одлуката за воспоставување на
меѓуопштинска соработка меѓу Општина Ресен и Општина Битола, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/11
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ),член 4 став 3 и член 7
став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка ( „Сл. весник на РМ “
бр.79/09 ), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („
Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 4/10 ) , Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 26.09.2011 година, ја донесе
О Д Л У К А
за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу
Општина Ресен и Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, меѓу
Општина Ресен и Општина Битола ,за вршење на определени работи од
надлежност на општините од страна на Општина Битола за сметка на
Општина Ресен.
Член 2
Меѓопштинската соработка опфаќа извршување на работи од
надлежност на инспекторски надзор од областа на сообраќајот –
овластен инспектор за патен сообраќај од страна на Битола , а за
сметка на Општина Ресен.
Член 3
Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на
Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Битола
за сметка на Општина Ресен, врз основа на член 9 став 2 алинеја 2 од
Законот за меѓуопштинска соработка.
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Член 4
Оваа меѓуопштинска соработка се воспоставува за период до
вработувањето на овластениот инспектор за патен сообрќај во Општина
Ресен.
Член 5
Сите трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка,односно
трошоците за вршење на надлежноста на овластениот инспектор за
патен сообрќај , за Општина Ресен ќе паднат на товар на Општина
Ресен.
Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07- 2249/13
26.09.2011 година
Ресен

Претседател
Мемед Мурати с.р

12.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О K
За прогласување на Одлуката за давање на времено отстапување и
користење на движна ствар
Се прогласува заклучокот по Одлуката
за давање на времено
отстапување и користење на движна ствар, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/12
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36
од Статутот на Општина Ресен
(„ Службен гласник на Општина Ресен
“, бр. 7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.09.2011 година, донесе
О Д Л У К А
за давање на времено отстапување и
користење на движна ствар
Член 1
Со оваа Одлука семафорот , сопстеност на СОУ Цар Самоил
Ресени по негова согласност, од Спортската сала која се наоѓа кај
училиштето Цар Самоил времено се отстапува на користење во
Спортската сала на Општина Ресен која се наоѓа на ул. „Иво Лола
Рибар“.
Член 2
Семафорот се отстапува на користење во интерес на спортот и
по барање на спортските клубови, бидејки во Спротската сала на
Општината погоспомената, се одвиват сите спортски натпревари, а
општината заради финансискита состојба во која се наоѓа не е во
можност да изврши поправка на постојниот семафор или да купи друг.
Член 3
Доколку се јави дефект на семафорот, трошоците околу поправка
ќе ги сноси Општината.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 2249/14
26.09.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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13.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за времено користење
на движни ствари
Се прогласува заклучокот по Одлуката за времено користење на
движни ствари, што Советот на Општината
Ресен ја донесе на
седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/13
30.09.2011 год.
Ресен
с.р

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36
од Статутот на Општина Ресен
(„ Службен гласник на Општина Ресен
“, бр. 7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.09.2011 година, донесе
О Д Л У К А
за давање на времено користење на движни ствари
Член 1
Со оваа Одлука на
лицето Љупчо Гавриловски од Ресен,
угостител, му се дава на времено користење за период од шест месеци,
без надоместок,
движните ствари : хауба, едно електични шпоре,
мијалник , една работна маса, 3 големи тенџериња, сопственост на ОУ
„Гоце Делчев„ Ресен и по дадената согласност на сопственикот а тој
моментално не ги употребува.
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Член 2
Стварите погоренаведени му се даваат на времено користење
на лицето Љупчо Гавриловски ,бидејки во неговата кујна од неговиот
угостителски објект во Ресен, настана пожар и вакви ствари целосно
изгореа, а нему му се потребни како угостител за да продолжи да ја врши
и натаму својата дејност која му е единствен извор на егзистенција за
него и за неговото семејство.
Член 3
По истекот на рокот за користење , корисникот на стварите е
должен да ги врати неоштетени и во состојба во која ги примил, во
спротивно, должен е да ја надомести штетата.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2249/15
26.09.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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14.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Измените и дополнувањата на Буџетот на
Општина Ресен за 2011 год.(ребаланс)

Се прогласува заклучокот по Измените и дополнувањата на Буџетот
на Општина Ресен за 2011 год.(ребаланс), што Советот на Општината
Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/14
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р
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15.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за одобрување за поставување на
сообраќајно технички средства за забавување на сообраќајот
во с. Наколец
Се прогласува
заклучокот по Одлуката за одобрување за
поставување на сообраќајно технички средства за забавување на
сообраќајот во с. Наколец, што Советот на Општината Ресен ја донесе
на седницата одржана на 26.09.2011 година.
Бр.08- 2340/15
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 6 став 1 и член 392 став 1и 2 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр.
54/07), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 1 точка 25 од Статутот
на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10), а по
претходно добиена Согласност од Министерството за внатрешни работи,
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 26.09.2011
година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување за поставување на сообраќајно технички средства
за забавување на сообраќајот во с. Наколец
Член 1
Со оваа Одлука се регулира одобрувањето за поставување на
сообраќајно технички средства за забавување на сообраќајот, брзината
на движење, видот на техничките средства, потребните сообраќајни
знаци и финансирањето.
Член 2
Се одобрува поставување на сообраќајно технички средства за
забавување на сообраќајот на улиците во с. Наколец.
Сообраќајно техничките средства да се постават на меѓусебно
растојание не помало од 60 метри.
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Широчината на сообраќајно техничките средства не смее да биде
помала од 120 сантиметри, а нивната височина не смее да преминува 7
сантиметри мерено од нивото на коловозот.
Член 3
Брзината на сообраќајот се ограничува на 30 км на час.
Пред секое помошно техничко средство да се постави сообраќаен
знак за известување дека се наидува на сообраќајно техничко средство
за забавување на сообраќајот и сообраќаен знак за ограничување на
брзината на 30 км. на час.
Член 4
Финансиските средства
за поставување на сообраќајно
техничките средства се на товар на Месната заедница с. Наколец.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување
во „Службен гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/17
26.09.2011 година
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

16.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за разрешување и именување на
членови на Управниот одбор на ЈЗУ „Здраствен дом „Ресен.

Се прогласува заклучокот по Решението за разрешување и
именување на членови на Управниот одбор на ЈЗУ„Здраствен дом
„Ресен., што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.09.2011 година.
Бр.08- 2340/16
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

30 Септември 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 7 страна 66

Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општината
Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на
26.09.2011 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови на
Управниот одбор на ЈЗУ „Здраствен дом „Ресен.
1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на
ЈЗУ „Здраствен дом „Ресен.
- Суло Ламковски
- Горан Стефановски
2. За членови во Управниот одбор на ЈЗУ „Здраствен дом „Ресен
се именуваат лицата:
-

Ерол Илјази
Горан Стефановски

3. Мандатот на членовите трае две години.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општината Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2249/18
19.09.2011 год.
Ре сен

Претседател,
Мемед Мурати с.р

17.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3
од Статутот на Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам
З А К Л У Ч О К
За прогласување на заклучокот по барањето на група родители за
отварање на целодневен престој за деца од предшколска и школска
возраст
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Се прогласува заклучокот по барањето на група родители за
отварање на целодневен престој за деца од предшколска и школска
возраст, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.09.2011 година.

Бр.08- 2340/17
30.09.2011 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на општина Ресен,, бр.7/2010 ) по барање на група родители
Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 26.09.2011
година донесе
З А К Л У Ч О К

1. Се задолжува администрацијата на Општина Ресен да го
разгледа барањето на група родители за отварање на целодневен
престој за деца од
предшколска и школска возраст и согласно
законските прописи да даде објаснување на Комисијата за јавни
дејности.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2249/19
26.09.2011 год.

Претседател,
Мемед Мурати с.р
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АКТИ НА МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ
18.

Врз основа на член 10 став 2 од Одлуката за комунален ред на
подрачјето на општина Ресен бр.1/98 година и член 47 од Правилата на
месната заедница, Одборот на месната заедница с.Евла на својата
седница одржана на ден 13.09.2011 година, донесе
ОДЛУКА
за начинот и условите за користење на
водоводот во с.Евла
Член 1
Со оваа одлука се уредува начинот на користење на
водоводот и тоа: приклучувањето, користењето, начинот на плаќање
како и правата и обврските на давателите и корисниците на услугата.
Член 2
Под водовод во смисла на одредбите на оваа
Одлука се
подразбираат каптажата (изворот), резервоарот и цела водоводна
мрежа до плриклучното место на потрошувачот,
Член 3
Зафаќање на водата од изворот која е наменета за пиење се врши
според изработена техничка документација.
Заради заштита на водата за пиење од загадување се
воспоставува заштитна зона околу извориштето и резервоарот.
Користењето на просторот во заштитната зона посебно се уредува со акт
на Одборот на месната заедница.
Член 5
Месната заедница е должна да обезбеди санитарно-технички
исправна вода.
Месната заедница може во одредени временски периоди од
годината да донесува привремени мерки за користење на водата со цел
за редовно и подеднакво снабдување со вода на сите корисници.
Месната заедница е должна да избере комисија која ќе се грижи
околу исклучувањето и пуштање на вентгилите, пломбирањето,
хлорирањето, читањето на водомерите и наплата.
Месната заедница е должна да ги пломбира водомерите поради
манипулација со истите.

30 Септември 2011 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 7 страна 69

Месната заедница е должна да обезбеди вода за пиење редовно и
непрекинато, освен:
- кога е зголемена потрошувачката на вода
- кога се намали издашноста на изворот,
- кога се интервенира на мрежата поради настанати технички
пречки,
- и кога се приклучува нов корисник.
Комисијата е должна барем еднаш неделно да го известува
Одборот на месната заедница за текот на нивната работа.
Член 6
Право на користење на водоводот, односно на добивање
приклучок имаат оние граѓани:
- кои потекнуваат и кои живеат во селото,
- на кои нивните родители потекнуваат од селото,
- на кои придонесле за изградба на водоводната мрежа
времето на нејзината изградба,
- кои се жители на селото и кои ќе покажат документи дека
друго место во Р. Македонија не поседуваат стан или куќа освен таа
селото,
- освен ако со посебен акт на Одборот на месната заедница
се реши поинаку.

на

во
на
во
не

Член 7
За приклучок на водоводната мрежа се плаќа 100 Еур во денарска
противредност.
Приклучувањето кон водоводната мрежа го одобрува Одборот на
месната заедница со издавање на писмена потврда (каса прими).
Приклучното место го одредува Одборот на месната заедница
водејки сметка за сопственоста на мрежата и за рационално користење
на водата како и не оштетување на комунални објекти.
Член 8
Приклучувањето го врши стручно лице кое го безбедува
корисникот.
Трошоците околу приклучувањето (ископот, материјалот,
инсталацијата) си ги сноси корисникот.
Доколку се направи штета при приклучувањето ја сноси
корисникот.
Веднаш после абор спојката да се постави вентил поради
сигурност на мрежата од приклучното место до корисникот.
Приклучокот мора да има водомер.
Местото каде е поставен водомерот треба да биде пристапно во
секое време.
По самото приклучување во најкус временски рок да се обезбеди
септичка јама за отпадната вода.
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Член 9
Приклучокот на водоводната мрежа по правило е постојанен, по
исклучок приклучокот може да биде времен.
Времен приклучок може да се одобри само во следните случаи:
- за изградба на градежен објект до негово завршување, односно
додека се стекнат услови за траен приклучок,
- доколку местото каде се наоѓа објектот нема водоводна мрежа,
а има можност да се изведе од соседниот корисник.
Времениот приклучок мора да има водомер.
Член 10
За користење на водата корисниците плаќаат по метар кубен
потрошена вода по првото читање на водомерите
Цената на потрошената вода по метар кубен изнесува 10 ден.
Дозволени се на три членови во семејството 15 м3 кубни вода, на
четири членови 20 м3 вода и над 4 членови 25 м3 вода.
За потрошените од дозволените м3 вода, над дозволеното ќе се
врши исклучување од водоводната мрежа.
Исклучувањето ќе го врши одборот на месната заедница со
комисија која врши контрола на водомерите
За потрошени од 20 нагоре кубни метра вода над дозволеното ке
се врши исклучување од водоводната мрежа со пломбирање во траење
од 15 дена.
Пломбирањето ќе го изврши Одборот на месната заедница со
комисијата која ја врши контролата над водомерите.
Член 11
Ако не може да се утврди потрошената количина на вода поради
неисправност или нечитливост на водомерот кој проблем настанал во
периодот од 01.06 до 31.09. тогаш се наплаќа паушално по 10 метри
кубни по член на семејство и ако се открие кинење на пломбата на
водомерот за време на мерењето ќе се наплати по 20 метри кубни по
член.
Член 12
Ако треба корисникот да интервенира над водомерот требва да ја
извести комисијата за контрола дека мора да се скине пломбата и по
завршување на интервенцијата повтроно да се пломбира.
Член 13
Читањето на бројчаникот на водомерот ќе се врши на 01.06. а ќе
го врши комисија која на корисникот ќе му остави состојба на бројчаникот
и на 31.08. при повторното читање ќе се врши наплатата и ќе се издава
потврда за наплатено (каса прими),
Корисниците се должни во секое време да имаат исправен
водомер а посебно во времето кога се врши наплата на потрошената
вода.
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Корисниците се должни да му овозможат на комисијата непречено
читање на водомерот и контрола на неговата исправност како и контрола
врз имотот во кој може да се злоупотреби користењето на водата.
Корисниците на вода се должни со добивањето на оваа одлука да
постават исправен водомер, во рок од 7 дена.
Член 14
Комисијата може да врши читање на водомерите и во период кога
се чувствува недостагок на вода од разни причини, да врши проверка на
потрошената вода, да врши контрола врз имотот во кој може да се
злоупотреби користењето на водата и може да дава упатства за
штедење задолжителни за корисниците.
Член 15
Одборот на месната заедница може на одредени корисници да го
прекине снабдувањето со вода во следните случаи:
- ако бесправно се вклучи на водоводната мрежа,
- ако корисникот не поставил водомер,
- ако местото каде го поставил водомерот е непристапно,
- ако настане оштетување на мрежата од приклучното место до
корисникот,
- ако не обезбеди септичка јама за отпадната вода,
- ако не ја плати потрошената вода во рок од три месеци од
последното читање се до неговото плаќање,
- ако не изврши поправака или замена на водомерот кој не е
исправен,
- ако пред водомерот приклучи потрошач на вода, чешма,
- ако не се придржува кон актите донесени од Одборот на месната
заедница за начинот на користење на водата.
Член 16
- да не се врши приклучување на водоводната мрежа без писмена
потврда од Месната заедница,
- да не се врши приклучување без да се постави водомер,
- да не се врши приклучување на вода без да се постави вентил на
абор спојката,
- да не се врши интервенции на водоводната мрежа пред
водомерот,
- да не се вршат било какви дејствија во заштитните зони околу
изворот и околу резервоарот
- забрането е во периодот од 01.06. до 31.09. да се врши варење
на ракија, да не се користи за градење на објекти, да не се користи за
миење на возила, да не се користи водата за поливање на земјоделски
култури.
Член 17
Постапката за прекршочно ќе се води кај Основниот суд во Ресен.
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Член 18
За спроведување на оваа Одлука ќе се грижи Одборот на месната
заедница.
Член 19
Тумачењето на одредбите на оваа Одлука ги дава Одборот на
месната заедница.
Член 20
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во Службен гласник на општина Ресен.
ОДБОР НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА С.ЕВЛА

Бр. 03-5/1
13.09.2011 год.
с.р
С.Евла

Претседател,
Стевче Кочевски
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