Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Среда 04.09.2013 година

Бр. 4 год.48
РЕСЕН

Уредува
Стручна служба
047/551-762

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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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

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје на
територијата на Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје на
територијата на Општина Ресен,што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/1
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р

На основа чл.18 од Законот за јавно здравје (Сл. Весник бр. 22/2010 )и чл.ЗЗ
од Статутот на Општина Ресен (Сл. Гласник на Општина Ресен 7/2010, ) Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.08.2013 година ја донесе
следната
ОДЛУКА
За формирање на Совет за јавно здравје на територијата на Општина Ресен
Член 1
Со оваа одлука се формира Совет за јавно здравје на територијата на
Општина Ресен.
Член 2
Советот за јавно здравје на територијата на Општина Ресен се состои од пет
члена од кои четири члена се претставници на општината и еден член
претставник од центарот кој го покрива подрачјето на општината од областа на
јавното здравје .
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Мандатот на членовите на советот трае 4 (четири) години.
Член 3
Советот за јавно здравје го проучува прашањето и политиките од областа на
јавното здравје , изготвува мислења , даваат иницијативи и предлози до органите
на единицата за локална самоуправа.
Член 4
Членовите на советот од своите редови избира претседател.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службениот Гласник во Општина Ресен,,
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2616/3

Претседател на совет

30.08.2013 год.

Методија Пашковски с.р

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 24 ученици во основните училишта во Општина Ресен
Се прогласува Одлуката за формирање паралелки со помалку од 24 ученици
во основните училишта во Општина Ресен ,што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/2
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 41 ст. 5 од Законот за основно образование
(Сл.ВесникнаРМ(103/2008,33/2010,116/2010,156/2010,18/2011,42/2011,51/2011,6/20
12,100/2012,23/2013) и член 23 ст.1 т.47 од Статутот на Општина
Ресен(“Сл.гласник на Општина Ресен” бр.7/2010 ) Советот на Општина Ресен
наседницата одржана на ден 30.08.2013 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 9 – то одделение,одделениe со помалку од 24 ученици за
учебната 2013/2014 година во следните училишта:
1. ОУ “Мите Богоевски” – Ресен
1. 1 –a – 7
ученици,
2. 1 –б – 7
3. 1 – в – турски јазик – 11
4. 2-а – 21
5. 2-б – 17
6. 2-в – турски јазик – 12,
7. 3-а – 18,
8. 3-б- 16,
9. 3 –в – турски јазик – 12,
10. 4-а –13,
11. 4-б- 11,
12 . 4 –в – турски јазик – 13,
13. 5-а – 17,
14. 5-б- 18,
15. 5 – в- турски јазик -18,
16. 6-а- 20,
17. 6 –б- 19,
18. 6-в – турски јазик – 18,
19. 7-а- 10
20. 7-б- 10
21. 7-в – турски јазик –12
22. 8-а /9- 23,
23. 8-б /8- 21 ,
24. 8-в /9 -турски јазик – 22,
25. 8-в/8- 20
26. ПУ – с. Јанковец ,1-4 ученици, 2-7 ученици, 3-7
ученици, 4-9 ученици и 5 –то – 6 ученици.
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27. ПУ – с. Болно – Работи една комбинирана паралелка со три одделенија, второ
-1 ученик ,четврто – 1 ученик и петто – 1 ученик.
2.ОУ “Гоце Делчев” – Ресен
Одделение Број на ученици
1 1 а 14
2 1б 17
3 2а 16
4 2б 17
5 3а 14
6 3б 14
7 4а 17
8 4б 14
9 5а 20
10 5б 22
11 6а 13
12 66 13
13 7а 14
14 7б 17
15 8a 18
16 8б 18
17 8в 12
18 8г 12
19 8д 12
20 ПУ с. Сопотскокомбин. паралелка -6 ученици
1,2,4,5 одд.
21 ПУ с. Избиштакомбин. Паралелка
1,4 одд.
– 5ученици

3.ОУ “Браќа Миладиновци”- с.Царев Двор
П:У.с.Стење
I,IV одделение-11 ученици,Една комбинирана паралелка 5+6 ученици
III, V одделение-10 ученици.Една комбинирана паралелка 4+6 ученици.
П.У. с.Покрвеник
I,III,V одделение-11 ученици,Една комбинирана паралелка 5+1+5 ученици
П.У. с.Дрмени
III,IV одделение-6 ученици,Една комбинирана паралелка 3+3 ученици
I,V одделение-10 ученици,Една комбинирана паралелка 5+5 ученици
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П.У. с.Езерени
II,III,IV,V –одделение-6 ученици.Една комбинирана паралелка 1+2+1+2ученици
С.Царев Двор
I одделение-5 ученици,Една чиста паралелка
III,V одделение—11 ученици, Една комбинирана паралека 6+5 ученици
II одделение-1Една чиста паралелка
VI одделение-12 ученици.една чиста паралелка.
VII одделение(деветгодишно) 11 ученици.Една чиста паралелка
VIII одделение(деветгодишно)-9 ученици.Една чиста паралелка
VIII одделение(осумгодишно)-24ученици.една чиста паралелка
Турски наставен јазик
I,II одделение-4ученици.Една комбинирана паралелка 2+2 ученици
IV,V одделение-4ученици.Една комбинирана паралелка 1+3 ученици
4. О.У. „Славејко Арсов“ - с. Подмочани
Наставен
јазик
Централно/подрачно Одделение Број на
ученици
Паралелки
1 Македонски јазик
I - III
8 ученици
2 Македонски
II -IV
10
3 Македонски с. Д.Б. Црква IV
4
4 Македонски Под. с.Асамати III-IV-V 4
5 Македонски
VI1
3
6 Македонски
VII1
2
7 Македонски
VIII1(8)
7
8 Македонски
VIII1 (9) 5
Вкупно 43 ученици
9 Албански Централно I
3
10 Албански Централно III - V
5
11 Албански Централно II – IV 9
12 Албански с. Асамати I,II.IV,V 6
13 Албански с. Г. Б. Црква IV
3
14 Албански Централно VI 2
10
15 Албански Централно VII2
5
16
Албански
Централно
VIII
2(8)
17Албански Централно VIII 2(9) 7
Вкупно 63 ученици
Распоредени во 17 паралелки со вкупно 106 ученици
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5.О.У “Димитар Влахов”- с.Љубојно
а) Комбинирани паралелки : II – V одд.
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1. с.Љубојно – 9 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 – 1 учениk 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
5. с.Сливница-3 ученици 1 паралелка (македонски наставен јазик)
5. с.Крани – 8 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
6. с.Крани – 6 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
7. с. Наколец – 6 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
б) Чисти паралелки I – VIII одд.
1. с.Љубојно - I одд 2 ученици 1 паралелка (македонски наставен јазик )
2. с.Љубојно- VI одд 9 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик)
3. с. Љубојно-VIIодд.3 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик)
5. с. Љубојно -VIII (9)одд. 6 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик)
6. с. Љубојно – VIII (8) одд. 9 ученици 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
7. с.Крани –I одд. 3 ученици 1 паралелка ( албански наставен јазик )
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен Гласник на Општина Ресен .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2616/4
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 25 ученици во СОУ,,Цар Самоил,, Ресен
Се прогласува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 25 ученици во СОУ,,Цар Самоил,, ,што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.
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Бр.08-2744/3
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 28 ст.3 од Законот за средно образование ( Сл.
ВесникнаР.М44/1995,24/1996,34/1996,35/1997,82/1999,29/2002,40/2003,42/2003,67/
2004,55/2005,113/2005,35/2006,30/2007,49/2007,81/2008,88/2009,33/2010,116/2010,
156/2010,18/2011,42/2011,51/2011,6/2012,100/2012 и член 23 ст.1 т.47 од Статутот
на општина Ресен (“Сл.гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010 ) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.08.2013 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 паралелки од1-ва до 4-та
година
со
помалку
од
25
ученици
за
учебната
2013/2014
година во С.О.У “ЦАР САМОИЛ” –РЕСЕН и тоа:
Три паралелки од прва година - гимназиско образование на
македонски
наставен јазик со 18 ученици, 18 ученици и 19 ученици.
Една паралелка од прва година - гимназиско образование на албански наставен
јазик со 10 ученици.
Една паралелка од прва година - гимназиско образование на турски наставен
јазик со 10 ученици.
Една паралелка од прва година - земјоделско ветеринарна струка со 16 ученици.
Три паралелки од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик со 17 ученици, со 20 ученици и со 17 ученици.
Една паралелка од втора година - гимназиско образование албански наставен
јазик со 11 ученици.
Една паралелка од втора година - земјоделско ветеринарна струка со 14
ученици.
Една паралелка од трета година - земјоделско ветеринарна струка со 21 ученици.
Една паралелка од трета година - гимназиско образование – општествено
хуманистичко подрачје со 15 ученици.
Една паралелка од трета година - гимназиско образование – јазично уметничко
подрачје со 19 ученици
Една паралелка од трета година – гимназиско образование – природно
математичко подрачје комбинација “Б”, со 15 ученици.
Една паралелка од трета година – гимназиско образование општествено
хуманистичко подрачје подрачје - турски наставен јазик со 12 ученици.
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Една паралелка од трета година - гимназиско образование - општествено
хуманистичко подрачје на албански наставен јазик со 9 ученици.
Една паралелка од четврта година - земјоделско ветеринарна струка со 21
ученици.
Две паралелки од четврта година - гимназиско образование – општествено
хуманистичко подрачје со 18 и со 19 ученици.
Две паралелки од четврта година – гимназиско образование – природно
математичко подрачје “А” 21 ученици и комбинација “Б”, со 12 ученици.
Една паралелка од четврта година – гимназиско образование општествено
хуманистичко подрачје подрачје - турски наставен јазик со 14 ученици.
Една паралелка од четврта година - гимназиско образование - општествено
хуманистичко подрачје на албански наставен јазик со 15 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
Службен Гласник на Општина Ресен .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2616/5
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за настанатите штети од
непогода-пожар
Се прогласува Заклучокот по Информацијата,што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/4
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана
на 30.08.2013 година, откако ја разгледа Информацијата за настанатите штети од
непогода-пожар, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Информацијата за настанатите штети од непогода-пожар

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 2616/6
30.08.2013год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за преземените активности
согласно програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за преземените активности
согласно програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен,што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/5
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.08.2013 година, откако ја разгледа Информацијата за преземените активности
согласно програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Информацијата за преземените активности согласно програмата за
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на
подрачјето на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07- 2616/7
30.08.2013год.

Претседател,
Методија Пашковски с.р

Ресен
6.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Иницијативата за донесување на ДУП од група
граѓани
Се прогласува Заклучокот по Иницијативата за донесување на ДУП од група
граѓани,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.08.2013 година.
Бр.08-2744/6
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

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 30.08.2013 година, откако ja разгледа Иницијативата за донесување на ДУП од
група граѓани, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи ,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да стапи во
контакт со барателите, за да го комплетираат барањето со сите потребни
документи.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/8
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето од група граѓани за работењето на
ЈКП,,Пролетер,, на градските гробишта

Се прогласува Заклучокот по Барањето од група граѓани за работењето на
ЈКП,,Пролетер,, на градските гробишта,што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 30.08.2013 година.

Бр.08-2744/7
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето од група граѓани за
работењето на ЈКП,,Пролетер,, на градските гробишта, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжуваат службите во Општина Ресен во рок од седум дена да го
достават Барањето од група граѓани за работењето на ЈКП,,Пролетер,,на
градските гробишта до Директорот на ЈКП ,,Пролетер,,
2.Се задолжува Директорот на ЈКП,,Пролетер,,по разгледувањето на Барањето
да постапи согласно Законот и неговите надлежности.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/9
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива К и Г
Котевски ДОО Егзотик
Се прогласува Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива К и Г
Котевски ДОО Егзотик,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2013 година.

Бр.08-2744/8
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалн ик
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето за одобрување на иницијатива
К и Г Котевски ДОО Егзотик, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да стапи во
контакт со подносителот на Барањето ,за комплетирање и прецизирање на
Барањето со сите потребни документи.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2616/10
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски 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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива за
УПД од ЦОЦА ДОО Сливница
Се прогласува Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива за УПД
од ЦОЦА ДОО Сливница,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/9
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето за одобрување на
иницијатива за УПД од ЦОЦА ДОО Сливница, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да стапи во
контакт со подносителот на Барањето ,за комплетирање и прецизирање на
Барањето со сите потребни документи.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/11
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски 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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Иницијативата за измена на ДУП УЕ-2 Ресен
Се прогласува Заклучокот по Иницијативата за измена на ДУП УЕ-2 Ресен,што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.

Бр.08-2744/10
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
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 30.08.2013 година, откако ја разгледа Иницијативата за измена на ДУП УЕ-2
Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да изготви
одговор и да се достави до подносителите на Иницијативата.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2616/12
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски 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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето од Живка и Илија Робановски од
Ресен за отворање на улица
Се прогласува Заклучокот по Барањето од Живка и Илија Робановски од
Ресен за отворање на улица,што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.08.2013 година.

Бр.08-2744/11
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето од Живка и Илија Робановски
од Ресен за отворање на улица, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да го извести
подносителот на Барањето за активностите што ќе се преземат за реализација на
истото .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/13
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски 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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето за помош од Цветановски Климе од
с.Езерани

Се прогласува Заклучокот по Барањето за помош од Цветановски Климе од
с.Езерани,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.08.2013 година.

Бр.08-2744/12
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м -р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето за помош од Цветановски
Климе од с.Езерани, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен да одговори на Барањето во
рамките на неговите можности.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/14
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Барањето од Николовски Пецо проширување
на градежен реон

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Николовски Пецо проширување на
градежен реон,што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/13
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

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 30.08.2013 година, откако го разгледа Барањето од Николовски Пецо
проширување на градежен реон, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да изготви
одговор на Барањето во рамките на Законот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2616/15
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Иницијативата за измена на ДУП

Се прогласува Заклучокот по Иницијативата за измена на ДУП,што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.
Бр.08-2744/14
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

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 30.08.2013 година, откако ја разгледа Иницијативата за измена на ДУП, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се задолжува Секторот за урбанизам,комунални работи,ЛЕР,прекугранична
соработка и заштита на животната средина во рок од седум дена да го информира
подносителот на Барањето за комплетирање на потребните документи.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-2616/16
30.08.2013 год.
Ресен

Претседател,
Методија Пашковски с.р

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
Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за утврдување на цени за користење термини
и простор за реклами(паноа)во спортска сала во Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на цени за користење термини и
простор за реклами(паноа)во спортска сала во Ресен ,што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2013 година.

Бр.08-2744/15
04.09.2013 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и став 3 од истиот член од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ број5/2002) и член 23 точка 36 од
Статутот на општина Ресен (Службен гласник на општина Ресен број 7/2010),
Советот на Општина Ресен на седница одржана на 30.08.2013 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на цени за користење термини и простор за реклами (паноа) во
спортска сала во Ресен
Член 1
За користење термини во спортската сала Ресен се утврдуваат следните цени:
-Фирми и поединци кои спортската сала ја користат за рекреирање плаќаат 400,оо
денари за еден час по претходно закажан термин без вклучување
на
осветлување, а со вклучување на осветлување 600,00 ден
За 4 - часовно издавање за спортски манифестации со користење на осветлување
1800,00 ден.
За 4- часовно издавање на спортски манифестации без вклучување на
осветлување 1200,00 ден,
за издавање на термини за митинзи и концерти за еден час 5000,00 ден.
Член 2
За истакнување рекламни паноа или друг вид на реклама цената е следна:
-до 1м2 простор за еден месец 500,00 ден.

Член 3
Средствата ќе се уплаќаат на сметка на Општина Ресен.
Термините за рекреирање, турнири и одржување концерти ќе се користат со доказ
за извршена уплата.
Просторот за реклама ќе се користи по склучување на договор и доказ за
извршена уплата.
Член 4
При утврдување на термините приоритет имаат регистрираните спортски клубови
и нивните младински екипи кои се натпреваруваат во државна лига.
Регистрираните клубови кои се натпреваруваат во државните лиги за кои
натпреварувањето е задолжително во спортски објекти ja користат салата
бесплатно, но претходно со доставен документ за регистрацијата и барање до
Општина Ресен за користење на салата.
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Член 5
Термини може да добијат и училишните спортски клубови формирани со дозвола
на основните училишта и тоа само за оние училишта кои немаат спортска сала.
Член 6
Во влезот и внатре во спортската сала не е дозволено вршење продажба на
прехранбени и други артикли, ниту издавање на издавање на простор за оваа
намена.
Член 7
При издавање на салата за концерти и митинзи подот за истата задожително да
се заштити од страна на организаторите на настанот и со тоа а се оневозмои
оштетување на подот на спортсата сала.
Доколку
процени одговорното лице за истата дека предметите што ке се
поставуваат на подот можат да предизвикаат потешки оштетувања да може да
одлучи да не се издава салата за тој настап.
По завршување на настанот , се задолжува организаторот салата да ја врати во
првобитна состојба.
Член 8
По договор и усогласување на термин, училишниот спортски сојуз во Ресен на
ниво на општина, кој за својата работа ги користи училишни сали за физичка
култура, може да ја користи спортската салата за организација на турнири.
За овие турнири користењето на салата е бесплатно.
Член 9
Договор за утврдување термини за користење на спортската сала, согласно оваа
одлука се склучува со општината.
Договорот го потпишува градоначалникот на општината.
Распоредот на редовните закупени термини со час и корисник се објавуваат и
истакнуваат на јавно место во спортската сала.
На барање на спортските екипи, доколку постојат можности може да се бара
промена на термини.
Член 10
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-2616/17
30.08.2013 год.

Претседател на совет
Методија Пашковски с.р
21

04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за формирање на Совет за јавно здравје на територијата на
Општина Ресен.............................................................................................стр.1
2. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24
ученици во основните училишта во Општина Ресен..................................стр.3
3. Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25
ученици во СОУ „Цар Самоил“ Ресен..........................................................стр.7
4. Заклучок по Информацијата за настанатите штети од непогода-пожар..стр.9
5. Заклучокот по Информацијата за преземените активности согласно
програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести на подрачјето на Општина Ресен..................................стр.10
6. Заклучокот по Иницијативата за донесување на ДУП
од група
граѓани..........................................................................................................стр.11
7. Заклучокот по Барањето од група граѓани за работењето на ЈКП,,Пролетер,,
на градските гробишта.......................................................................................стр.12
8. Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива К и Г Котевски ДОО
Егзотик.............................................................................................................стр.13
9. Заклучокот по Барањето за одобрување на иницијатива за УПД од ЦОЦА
ДОО Сливница...........................................................................................стр.14
10. Заклучокот
по
Иницијативата
за
измена
на
ДУП
УЕ-2
Ресен........................................................................... ................................стр.15
11. Заклучокот по Барањето од Живка и Илија Робановски од Ресен за
отворање на улица......................................................................................стр.16
12. Заклучокот по Барањето
за помош од Цветановски Климе од
с.Езерани......................................................................................................стр.17
13. Заклучокот по Барањето од Николовски Пецо проширување на градежен
реон...............................................................................................................стр.18
14. Заклучокот по Иницијативата за измена на ДУП......................................стр.19
22

04 Септември 2013 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.9
15. Одлука за утврдување на цени за користење термини и простор за реклами
(паноа) во спортска сала во Ресен.....................................................................стр.20

23

