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1.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2017 година што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.
Бр.09-2719/1
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,Службен
весник на РМ,бр.5/02) а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015) на седницата одржана на ден 02.12.2016 година Советот на Општина
Ресен донесе:
ПРОГРАМА
за унапредување на здравствената и социјална заштита
во Општина Ресен за 2017 година

Годишната Програма за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2017 година се изработува во согласност со
законската регулатива за социјална и здравствена заштита, Националната
Програма за развој на социјалната заштита, Статутот на Општина Ресен и
Законот за локалната самоуправа кој е особено важен од аспект на
надлежностите на општината во полето на интерес во овие сфери на
општествениот живот.
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и
одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни,
ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците
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кои живеат на територијата на Општина Ресен. Помеѓу другото, оваа програма ја
регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од
Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со
локалната власт, на полето на социјалната заштита, како и помеѓу здравствените
институции и локалната власт.

Здравствена заштита на граѓаните
Здравствената заштита ја сочинуваат мерките, активностите и постапките
за зачувување и унапредување на здравјето и животната и работната средина,
правата и обврските што се остваруваат во здравственото осигурување, како и
мерките, активностите и постапките кои ги преземаат организациите од областа
на здравството за зачувување и унапредување на здравјето на луѓето,
спречување и сузбивање на заболувањата, повредите и другите нарушувања на
здравјето, раното откривање на заболувањата и состојбите на здравјето,
навремено и ефикасно лекување и рехабилитација со примена на стручномедицински мерки, активности и постапки.
Надлежностите на државните управи, општините, здравствeните установи и
другите физички и правни лица во полето на здравствената заштита се
дефинирани со Законот за здравствена заштита.
Министерството за здравство и општините ги реализираат своите
надлежности преку планирање, организирање, постојано следење на состојбите,
спроведување на мерки како и надзор и контрола над спроведените мерки.
Општината е надлежна за вршење на работи од областа на здравствената
заштита во смисла на управување со мрежата на јавни здравствени организации и
објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на
локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна
сопственост; здравствено воспитување; унапредување на здравјето; превентивни
активности; заштита за здравјето на работниците и заштита при работа;
здравствен надзор над животната средина; надзор над заразни болести; помош
на пациентите со специјални потреби (на пр. ментално здравје, злоупотреба на
деца итн.) и други области.
Организирањето и следењето на општите мерки за спречување и
сузбивање на заразни болести е надлежност на општините во соработка со
Заводот за здравствена заштита и истото е предвидено со Програма за
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во
Општина Ресен.
Една од активностите предвидени во оваа Програма е поддршка на
социјално загрозените лица во реализација на дел од здравствени услуги (итна
медицинска помош, домашни посети и други здравствени услуги поврзани со
итрната медицинска помош) на лицата со неповолна социо-економска положба,
корисници на постојана парична помош, лица сместени во установи за социјална
помош и неосигурани лица по ниту еден основ за 2017 година.
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Оваа активност ќе се спроведува континуирано во текот на целата година.
За реализација на оваа активност потребни се 50.000 денари , предвидени во
Буџетот на Општина Ресен.
Со цел првенција на населението од заразни болести, , Општина Ресен ќе
превземе превентивни и други активности во смисла информирање на
населението, превземање на мерки за ублажување на размерите на пренесување
на заразните болести, преку вклучување во планот за заштита на населението,
подготвен и реализиран од страна на Владата на Р.Македонија.
Табеларен преглед на активности 2017 година
Ред.
Активност
Период на
Корисници
бр.
реализација
1
поддршка
на Континуирано  лица
со
социјално
во текот на
неповолна
загрозените лица целата
социово реализација на година
економска
дел
од
положба,
здравствени
 корисници
услуги
(итна
на постојана
медицинска
парична
помош, домашни
помош,
посети и други
 лица
здравствени
сместени во
услуги поврзани
установи за
со
итрната
социјална
медицинска
помош и
помош)
 неосигурани
лица по ниту
еден основ
за
2017
година.
2
Превенција
на Континуирано
Целокупното
населението
од во текот на
население
Заразни Болести
целата
во Општина
година
Ресен
ВКУПНО :

Планирани
средства
50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
100.000 денари

Социјална заштита на граѓаните
Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита
во Република Македонија е Законот за социјална заштита (,,Службен весник на
Република
Македонија”
број
79/2009,36/2011,51/2011,166/2012,15/2013,164/2013,38/2014,44/2014,116/2014,180/
2015,33/2015,72/2015,173/2015,192/201530/2015). Според овој закон, општината,
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градот Скопје и општините во градот Скопје организираат и обезбедуваат
спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон, преку
донесување сопствени Развојни програми за специфичните потреби на граѓаните
од областа на социјалната заштита (за лица со телесна попреченост, децата без
родители и родителска грижа, децата со посебни потреби, децата на улица,
децата со воспитно социјални проблеми, децата со еднородителски семејства,
лицата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дроги и
алкохол, старите лица без семејна грижа, преку вон институционални и
институционални облици на социјална заштита, домување на лицата изложени на
социјален ризик, подигање на свеста на населението за потребите од
обезбедување на социјална заштита) и ги обезбедуваат обврските утврдени со
овој закон и донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита. Од аспект
на надлежноста на единиците на локалната самоуправа во областа на
социјалната заштита, од особена важност е Законот за Локална самоуправа каде
во член 22 (став 7), општините помеѓу другото, се надлежни и за Социјална
заштита и заштита на деца . Покрај овие два закони, од значење за креирањето на
локалните политики во сферата на социјалната заштита е и Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа кој ги дефинира и
поединечно ги разработува изворите на приходи и тоа како сопствените приходи
на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на
Републиката и буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку
задолжување. Исто така, во планирањето на социјалната заштита на локално
ниво свое значење има и Законот за меѓуопштинска соработка, согласно кој
општините можат да основаат заедничка јавна установа и од областа на
социјалната и детската заштита.
Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата
специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од
централно на локално ниво.
Програмата предвидува соработка со надлежниот Општински центар за
социјална работа, односно со Министерството за труд и социјална политика, и
сите други министерства со кои ќе биде потребно да се соработува, приватниот
сектор и невладините организации.
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и
одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни,
ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците
кои живеат на територијата на Општина Ресен. Помеѓу другото, оваа програма ја
регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од
Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со
локалната власт, на полето на социјалната заштита, .

Посебни цели на Програмата се следните:
 Унапредување на работата со корисниците во насока на зајакната
партиципација, вклученост во планирање и донесување на одлуки,
зајакнување и искористување на нивните потенцијали;
4
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Развој на здравствената и социјалната превенција како организирана,
континуирана и координирана активност на територијата на Општина
Ресен
Продолжување на започнатите процеси на децентрализација,
плурализација и деинститулизација на социјалната заштита.

Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за
спречување и надминување на основите социјални ризици на кои е изложен
граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната
исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Под
социјален ризик се подразбира ризици по здравјето (болест, повреда и
инвалидност), ризици на старост и стареење, ризици на еднородителско
семејство, ризици од невработеност, губење на приход за издржување врз основа
на работа и сл., ризици од сиромаштија и ризици од друг вид на социјална
исклученост.
Носители на социјалната заштита се Р.Македонија и општините, во рамките
на нивните надлежности, а во согласност со Законот за социјална заштита.
Републиката се грижи за социјалната заштита на граѓаните согласно со
начелото на социјална праведност. Републиката го воспоставува системот на
социјална заштита и го воспоставува неговото функционирање, обезбедува
услови и мерки за вршење на социјално – заштитната дејност и развива форми на
самопомош.
Владата на Република Македонија донесува Национална Програма за
развој на социјалната заштита, во која се утврдуваат целите, приоритетите и
правците на развојот на социјалната заштита.
Исто така, донесува и Годишна Програма, за остварување на социјалната заштита
со која ги утврдува подрачјата на социјалната заштита, потребите на населението,
социјалната превенција и начинот и средствата за остварување на социјалната
заштита.
Согласно Законот за социјална заштита и согласно Националната Програма
за развој на социјалната заштита, општината донесува Програма за потребите на
граѓаните од областа на социјалната заштита и донесува општи акти од областа
на социјалната заштита и
Општините организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната
заштита во согласност со Законот за социјалната заштита, преку донесување
сопствени развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од областа
на социјалната заштита.
Општината е надлежна за вршење на работи од областа на социјалната
заштита во смисла на финансирање, инвестиции и сопственост на детски
градинки и домови за стари, обезбедува остварување на социјалната заштита на
лицата загрозена социјална и материјална состојба, лица со инвалидност, децата
без родители и без родителска грижа, децата со пречки во менталниот и
телесниот развој, децата на улица, децата со воспитно-социјални проблеми,
децата од еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик,
лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и
алкохол, лицата жртви на семејно насилство, лицата жртви на трговија со луѓе,
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старите лица без семејна грижа, преку вонинституционални и институционални
облици на социјална заштита, домување и подигање на свеста на населението за
потребите од обезбедување на социјалната заштита итн.
Согласно член 221 став 2 од Законот за социјална заштита Општината во
согласност со материјалните можности, може да утврди и други права во областа
на социјалната заштита, права во поголем обем од правата утврдени со Законот
за социјална заштита и поповолни услови за нивно остварување, како и други
облици на социјална заштита.
Имајќи го во предвид фактот дека социјалата е еден од трите основни
столбови на одржлив развој, Општина Ресен ќе вложи максимални напори за
поголем квалитет на живот на населението, а особено на оние лица кои се со
загрозена материјална состојба. Со цел подобрување на социјалната состојба на
овие лица ќе се воспостави редовна соработка со Центарот за социјална работа Ресен, Агенцијата за вработување, невладиниот и бизнис секторот како и другите
институции кои имаат надлежности во сферата на социјалната заштита.
За таа намена, Општина Ресен, како и изминатите години, ќе обезбеди
финансиска и друга помош на лицата и семејства кои се нашле во положба на
социјален ризик со загрозена социјална ситуација а тука спаѓаат следните
категории на лица: лица со ниски прамања или приматели на социјална помош.
Овие лица треба да достават барање за доделување на финансиска помош
заради нарушена здравствена состојба и потреба од лекување или оперативен
зафат или други ризични ситуации кои ги нарушуваат нивните услови за живот.
Во оваа категорија ќе бидат земени во предвид и лицата кои се во
загрозена состојба поради болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица
кои претрпеле елементарни непогоди и несреќи како и лица неспособни за
работа.
Оваа активност ќе се спроведува континуирано во текот на целата година.
За реализација на оваа активност потребни се 280.000 денари, предвидени во
Буџетот на Општина Ресен. Помошта ќе се реализира преку доделување на
парични средства и тоа во износ од 150.000 денари. А останатите 130.000 денари
ќе се реализираат преку помош во натура.
Средствата ќе се доделуваат на корисниците по претходно доставено
барање за помош од нивна страна до Општината односно до Општинската
Комисија за доделување на финансиска помош. Во прилог на барањето се
доставува целокупна документација, утврдена согласно Правилникот за
финансиска помош.
Општинската Комисија делува согласно Правилникот, донесен од
Градоначалникот на Општина Ресен и после разгледување на барањата
подготвува Извештај кој се доставува до Градоначалникот и согласно извештајот,
Градоначалникот носи решение. Правилникот за доделување на еднократна
парична помош ги дефинира критериумите кои треба да се задоволат за
користење на средствата.
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Доказите за исполнување на критериумите треба да бидат обезбедени од
институции кои се надлежни и со кои се потврдува состојбата во која се наоѓа
лицето.
Во 2017 година, Општина Ресен ќе излезе и во пресрет на потребите на
ученици и студенти кои се вклучени во образовниот процес во високото
образование, а кои потекнуваат од материјално загрозени домаќинства.
Исто така, Општина Ресен ќе излезе во пресрет на лицата со умерени и
тешки пречки во интелектуалниот и телесниот развој и лица со други пречки во
развојот кои се вклучени во образовниот процес.
Од буџетот на општината ќе се издвојат средства за патни трошоци за оваа
категорија на граѓани и тоа од место на живеење до местото на образование и во
обратен правец како и помош за други основни потреби кои произлегуваат од
процесот на образование.
Лицата кои се опфатени во образовниот процес, а имаат потреба од
финансиска помош од Буџетот на Општина Ресен, за покривање на патните
трошоци треба да достават:
-барање до општината,
-потврда од Агенција за вработување дека родителите не се вработени,
-потврда за последно исплатена плата со наведен износ на нето плата,
-потврда од Управа за јавни приходи дека не поседува имот,
-потврда од Центарот за социјална работа за корисници на социјална
помош,
-потврда од образовната институција дека е запишан редовен ученик/
студент, и
-документ за потврда на успехот постигнат во претходната учебна година.
Вкупниот износ на средства наменети за помош на горенаведените
категории на лица за 2017 година изнесува 200.000 денари.
Во 2017 година, Општина Ресен ќе пристапи кон изградба на пристапни
рампи на два селектирани пристапи. Овие рампи се наменети за лицата со
инвалидност а ќе се изградат со цел нивни полесни пристап до јавни места и
институции. Вкупниот износ на оваа активност изнесува 200.000 денари.
Во рамки на своите активности, Општина Ресен ќе обезбеди и пригодни
подароци за новородени деца во 2017 година. Ќе бидат опфатени новородени
деца чии родители имаат постојано место на живеење во Општина Ресен. Во
соработка со Клиниките за гинекологија и акушерство во соседните општини, како
и објавата за доставување на пријави преку веб страната на Општина Ресен и
7
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преку огласна табла во Фондот за здравство и социјална заштита ќе биде
направена евиденција за новородените деца во општината и вклучување во оваа
акција.
Со оваа акција , Општина Ресен своето внимание го насочува кон
најмладите и кон нивните родители со цел да им се излезе во пресрет на младите
родители за обезбедување на основните потреби после добивање на
новороденче. Оваа активност ќе се спроведува во текот на целата година,
заклучно 31. Декември 2017 год. За реализација на оваа активност предвидени се
50.000 денари кои ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен за 20170година.
Со оваа активност се предвидува и прикладен подарок за првороденото дете во
новата година жител на општина Ресен.
Во насока на воведување или надградување на социјални сервиси кои
општината ги воспостави во 2015 година и се однесуваа на проектините
активности од проектот Воспоставување на локални сервисни услуги за лицата со
посебни потреби – лица со телесен инвалидитет и комбинирани пречки кој
општината го спроведува со УНДП и Министерството за труд и социјална
политика , во 2017 година општината повторно ќе ја искористи можноста да
аплицира за надградба на овие сервисни услуги со зголемување на капацитетот и
видот на сервисните услуги со проект Унапредување на локални сервисни услуги
за лицата со посебни потреби – лица со телесен инвалидитет и комбинирани
пречки во Општина Ресен за што се предвидува да се користат средства од
страна на донаторот УНДП во висина од 400.000 денари и сопствено
кофинасирање од 100.000 денари.
Исто така за оваа целна група опфатена со проектот но и за корисниците на
дневниот центар за лица со посебни потреби Општина Ресен во функција ќе ја
стави и донацијата во вид на превозно возило комби која во текот на 2015 година
беше добиена од донатори во функција со истата да се излезе во пресрет на
лицата со посебни потреби.За тековно одржување и користење на ова превозно
средство за локалните корисници во вид на обезбедување гориво,регистрација и
потребни сервиси општината ќе обезбеди 100.000 денари
Наредна активност предвидена со оваа програма се обезбедување на
Божиќни хуманитарни пакети и пакетчиња за деца за семејства со низок социјален
статус за Нова година .Општината ќе се потруди да обезбеди донација од
пакетчиња за деца.Средствата потребни за оваа активност би биле во висина од
30.000 денари од Буџетот на Општина Ресен.
Општина Ресен материјално, логистички и технички ќе ги помага
Здруженијата на Граѓани кои делуваат на територија на Општина Ресен кои како
домен на нивната активност е овозможување ,воспоставување или спроведување
на социјални сервиси кон засегнати граѓани , или оние здруженија на граѓани кои
преку своите активности го подобруваат или унапредуваат стаусот на лицата
изложени на социјален ризик . Средства предвидени во Буџетот за 2017 година по
овој основ се предвидуваат 100.000 денари , а здруженијата истите ќе можат да ги
користат со доставување на своја годишна Програма до Општина Ресен и
конкретно барање за реализација на некоја активност содржана во Програмата за
унапредување на здравствената и социјална заштита во Општина Ресен за 2017
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година . Барањето ќе го разгледува посебна Комисија формирана од страна на
општина Ресен.
Други активности од областа на социјалната заштита и заштитата на деца
кои ќе бидат спроведени врз основа на оваа програма се оние кои не се
предвидени со програмата а кои ќе произлезат како потреба во текот на 2017
година.
За овие активности е предвиден износ од 20.000 денари , предвидени во
Буџетот на општината.
Табеларен преглед на активности во 2017 година
Р.
б
р.
1

Активност

Период
на
реализац
ија

Корисници

Еднократна
Континуира 
парична
но
2017 
помош
и година
помош
во

натура за лица
во ризик



2

Патни трошоци
за ученици и
студенти
вклучени
во
образовниот
процес

Јануари – 
Јуни 2017
год
Септември
–Декември
2017
година


лица со ниски прамања;
приматели на социјална
помош;
лицата
кои
се
во
загрозена
состојба
поради болест, болнички
третмани и хируршки
зафати;
лица
кои
претрпеле
елементарни непогоди и
несреќи и
лица
неспособни
за
работа.
студенти кои се вклучени
во образовниот процес
во високото образование
а
потекнуваат
од
социјално
загрозени
семејства.
лицата со умерени и
тешки
пречки
во
интелектуалниот
и
телесниот развој и лица
со други пречки во
развојот кои се вклучени
во образовниот процес.

9

Планирани
средства

280.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
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3

Изградба
пристапни
рампи

4

Доделување
на
пригодни
подароци
за
новородени
деца
Унапредување
на
локални
сервисни
услуги
за
лицата
со
посебни
потреби – лица
со
телесен
инвалидитет и
комбинирани
пречки
во
Општина
Ресен
Ставање
во
Функција
и
обезбедување
на
потребни
услови
за
користење на
возило комби
во функција на
обезбедување
превоз
за
корисници на
социјални
услуги и за
корисници од
Дневниот
Центар
за
посебни
потреби
Поддршка
Здруженијата
на Граѓани кои
делуваат
на
територија на
Општина
Ресен
кои

5

6.

7.

на Септември
2017



Лица со инвалидност

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен/ донации

Континуира Новородени
деца
чии 50.000 денари од
но
2017 родители имаат постојано Буџетот
на
година
место
на
живеење во Општина Ресен
Општина Ресен
По повик

Лица со посебни потреби, 8
невработени лица активни
баратели
на
работа
ангажирани
како
овозможувачи на сервисните
услуги

400.000 денари од
Донаторски
Средства- УНДП.
100.000
денари
кофинасирање од
Буџет на Општина
Ресен

Континуира
но
преку
целата
година

Лица вклучени во проектот 100.000 денари од
за Унапредување на локални Буџет на Општина
сервисни услуги за лицата Ресен
со посебни потреби – лица
со телесен инвалидитет и
комбинирани
пречки
во
Општина Ресен и Корисници
од Дневниот Центар за
посебни потреби во Ресен

Континуира Здруженија на Граѓани кои 100.000 денари од
но
преку делуваат на територија на Буџет на Општина
целата
Општина Ресен
Ресен
година
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8..

5

како домен на
нивната
активност
е
овозможување
,воспоставува
ње
или
спроведување
на социјални
сервиси
кон
засегнати
граѓани , или
оние
здруженија на
граѓани
кои
преку своите
активности го
подобруваат
или
унапредуваат
стаусот
на
лицата
изложени
на
социјален
ризик
Обезбедување
на
Божиќни
хуманитарни
пакети
и
пакетчиња за
деца
за
семејства
со
низок
социјален
статус за Нова
година
Други
активности

Јануари
2017

Деца на семејства со низок 30.000 денари од
социјален стаус
Буџет на Општина
Ресен

Континуира Корисници
но
2017 помош
година

на

ВКУПНО

социјална 20.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
1.480.000,00
денари

Табеларен преглед на финасирање на Програмата за унапредување на здравствената и
социјална заштита во Општина Ресен за 2016 година.
Програмата
унапредување
здравствената
социјална заштита

за Буџет
на Општина
и Ресен
во

на МТСП
или Други
Вкупно
Министерство извори
на
за Здравство
финасирање

11

05 Декември 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15
Општина Ресен за 2017
година
1.
Здравствена
100.000,00
заштита на граѓаните

/

2.

/

100.000,00

Социјална
заштита на граѓаните

1.080.000,00

/

372.000,00

1.480.000,00

Вкупно

1.180.000,00

/

372.000,00

1.580.000,00

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2656/4
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

2.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за работа на Територијалната против пожарна
Единица - Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата за работа на Територијалната против пожарна
Единица - Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 02.12.2016 година.
Бр.09-2719/2
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 50
весник на РМ,бр.5/02), а во
Oпштина Ресен (,,Службен
08/2015 и 11/2015), Советот
02.12.2016 година, донесе

став 1 од Законот за локална самоуправа(,Службен
врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010, 13/2013,
на Општина Ресен на седницата одржана на ден

Програма за работа на Територијалната против пожарна
Единица - Ресен за 2017 година
Aктивности на Општина Ресен во областа на Противпожарната
заштита во 2017 година
Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во
областа на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето, кои
претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Oпштина
Ресен во 2017 година овие активности ќе ги остварува преку Општинскиот штаб за
заштита и спасување, просторните специјализирани сили за заштита и спасување
и Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на
Општина Ресен.
1. Територијална противпожарна единица на Општина Ресен
Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши следните работи:
гаснење
на
пожари
на
подрачјето
на
Општината;
- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар;
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од
пожари
и
експлозии;
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
- извршување на други работи при несреќи и непогоди;
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката
опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат
вршењето
на
функцијата
од
претходните
алинеи
на
овој
став;
- заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ
утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на РМ заради
оперативно делување при гаснење на големи пожари на целата територија на
Република Македонија во координација со Дирекцијата за заштита и спасување ;
- давање помош кога тоа е побарано при гаснење на пожари во други
држави во координација со Дирекцијата за заштита и спасување;
- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии,
интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената
методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување;
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната
опрема со која располага Територијалната противпожарна единица согласно
законот
и
подзаконските
акти;
- тековна поправка и одржување на техниката и опремата;
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири,
13
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спортски и други манифестации, во координација со Министерството за
внатрешни
работи;
- врши обука од областа на противпожарната заштита на припадници на
АРМ;
- едукација на граѓаните за заштита од пожари преку организирање на
предавања, преку медиуми и организирање на други активности;
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.
1.1. Програма за реализација
1. Во текот на 2017 година ТППЕ Ресен ќе се залага како и досега најбрзо и
најефикасно да делува при интервенциите. На настанатите пожари ќе приоѓа со сета
професионалност и максимално ќе се залага пожарите да ги ликвидира по најбрз
можен начин и најминимални штети.
2. Во текот на 2017 година за време на наставата по сите наставни предмети ќе
обработува теми со кои нивото на единицата ќе задржи континуитет и ќе се издигне на
повиско ниво. Во наставната единица практични вежби ќе се изведуваат вежби со
средства и опрема што ја поседува единицата. Тактичко показните вежби ќе се
изведуваат во месеците Март, Април, Мај, Јуни, Септември, Ноември и Декември.
3. Како и досега единицата ќе ги разгледува и анализира сите поголеми и
покаректиристични пожари на кои самата интервенирала , од што ќе се спреми во
иднина да ги остранува грешките доколку ги има во самите интервенции.
4. Во текот на годината а со цел оспосубување на работниците ќе се донесат
следните планови и програми :
- годишна програма за настава и обука
- тримесечна програма за настава и обука
- месечни програми за настава и обука
- елаборат за тактично покажни вежби кои единицата ќе ги обработува.
Во текот на годината доколку дојде до потреба за дополнување на наставата или
поедини наставни единици за истите ќе се изготват дополнителни елаборати за
совладување на методиските единици со сите вработени.
5. Во текот на 2017 година ќе се изведат шест тактички показни вежби во градот и
околината и тоа на следните објекти:
- во текот на месец март во објект – станбена зграда на ул. ``Ленинова``
- во текот на месец април во објект РО ``Стењетекс`` - Стење
- во текот на месец мај во објект- бензинска пумпа на “Макпетрол“ во Ресен
(према Битола)
-во текот на месец јуни показна вежба-спасување во вода во туристичка населба
Претор
- во текот на месец септември показна вежба на ОУ “Славејко Арсов “ с.
Подмочани.
- во текот на месец ноември во ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево
- во текот на месец декември во ОУ ``Браќа Миладиновци``- с. Царев Двор.
Во текот на истата година можно е да се изведи и тактичко показна вежба со
ТППЕ- Битола и ТППЕ- Охрид на заедничко ниво. Како и преку гранична соработка со
Лерин и Општина Лемос-Р. Грција со цел заедничко дејствување при појава на пожари
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во пограничните региони. Исто така, се планира и едукативни советување со
невладина огранизација ``Флoријан`` со седиште во Велика Британија.
6. Во текот на годината ќе се врши редовна проверка на опремата, униформата и
средставата за гаснење согласно член 25 од Правилникот за униформи и заштитната
опрема. Во текот на годината ќе се извршат дневни, неделни и вонредни прегледи на
исправноста на премата , средствата за гаснење. Употребата на униформата и
ознаките на униформите ќе бидат според Правилникот за носење на летна и зимска
униформа.
7. Со цел да се има целосен увид во работата на единицата и нејзината
успешност во текот на годината ќе се води следната евиденција :
- ќе се дополнуваат дојави за пожар,
- ќе се составуваат извештаи за секој настанат пожар,
- ќе се води евиденциона книга за прегледите на возилата и опремата,
- ќе се прави распоред на сменско работење.
8. Во текот на годината, особено во летниот период и грејната сезона, ќе се
одржат едукативни предавања на населението, како и информирање преку јавните
гласила и одржување на работни состаноци во претпријатијата кои стпанисуваат со
земјоделски површини.
Со истите ќе се ажурираат плановите за заштита од пожари и ќе се координира
заеднички настап на евентуално настанатите пожари.
9. Во согласност со Правилникот за опремување, ќе бидат опремени возилата и
вработените, а опремата ќе се одржува во исправна состојба.
10. Ќе се воспостават контакти со ЕВН и со ниве ќе се координира работата
особено за нивно брзо излегување на терен при евентуални пожари на објекти. Со
јавното комунално претпријатие “Пролетер“ ќе се зголеми соработката и ќе биде
доставено барање за навремено
не известување за настанати дефекти во
хидрантската мрежа или било какви прекини во снабдувањето со вода.
11. Во текот на месец јануари ќе се побара од “Макпетрол“ и други приватни
бензински пумпи да ни достават листа на сите корисници кои складираат поголеми
количини запаливи течности во нивните домови. Во текот на месец февруари ќе се
посетат објектите на кои ќе се изведат тактичко показните вежби се со цел да се
соберат повеќе податоци за изведување на вежбите.
12. Пред почетокот на летниот период ќе се направат напори опремата возилата
и средствата за гаснење на пожари да се доведат во исправна состојба ако се
неисправни. Ќе се одржи состанок со вработените со цел да се укаже на потребите
од поголема будност и спремност на единицата за летниот период, и ќе се ажурира
планот за мобилизација.
13. Во текот на месец Јануари ќе се ажурира планот за мобилизација на
работниците. Еден примерок ќе биде доставен и до ПС Ресен.
14. Во текот на годината ќе се вршат контроли на работата на единицата за
време на викенди, државни празници, во ноќните часови. Такви контроли ќе се вршат
од четири до шест пати во текот на едне месец. Самите контроли ќе се евидентираат
во Книгата за дежурства.
15. Во текот на годината ќе бидат извршени предавања од заштита од пожари во
сите основни и средни школи во општината.
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16. За нормално функционирање на ТППЕ ќе се изготви финансиска конструкција
на потребите на ТППЕ која ќе биде како прилог на Програмата за работа.
1.2. Финансирање на ТППЕ Ресен
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма,
активностите на Општината ќе бидат насочени кон создавање на максимални
услови за реализирање на програмските определби во доменот на
противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во
услови на разни видови непогоди и други несреќи.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон
обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица,
која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Ресен
и по потреба во другите општини.
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето и
дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа
Програма, ќе биде реализирано со средства од:
- Буџетот на Р.Македонија,
- Буџетот на Општина Ресен,
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари,
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила,
- Наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата од
пожари и експлозии,
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари,
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната
противпожарна единица, и
- Приходи од други општини.
1.2.1. Извори на средства и нивно распоредување:
а) Приходи
1. Наменска дотација (плата од МВР за 10 вработени)
2. Наплатени премии од каско осигурување
3. Буџет на Општина Ресен (плата за 9 вработени од Општина)
4. Буџет на Општина Ресен за материјални трошоци
5. Приходи од сопствени извори на ТППЕ
6. Приходи од други општини
7. Вкупно: 2-6
8. Вкупно: 1-6
б) Расходи
1. Плати,наемнини и надом.( за 10 вработени)
2. Плати,наемнини и надом.( за 9 вработени)
3. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт
4. Поправки и тековно одржување на возила
5. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила
6. Набавка на техничка и заштитна опрема
16

4.878.000,00
350.000,00
3.838.970,00
1.542.580,00
5.000,00
0,00
5.736.550,00
10.614.550,00
4.878.000,00
3.838.970,00
430.000,00
120.000,00
192.000,00
200.000,00

05 Декември 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15
7. Регистрација на возила
8. Транспортни трошоци за донирано возило од “Флоријан“
9. Набавка на ПП униформа
10. Проектни активности
11. Надомест за материјални трошоци и дневници за правни и
физички лица- учесници во акции за гаснење на пожар и
други видови непогоди и несреќи
12. Непредвидени трошоци ( големи дефекти на возила, друга
опрема, зголемен број на интервенции)
13. Финансиски средства за осигурување на 19 пожарникари
од ризик на смрт,повреда или инвалидност како и годишен
лекарски преглед на истите
14. Вкупно: 1-2
15. Вкупно : 3-13
16. Вкупно 1-13

70.000,00
365.000,00
210.000,00
50.000,00

60.000,00
100.000,00

100.580,00
8.716.970,00
1.897.580,00
10.614.550,00

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.
1.3. Други форми на активности на ТППЕ Ресен
Освен со финансиски средства, Советот на Општината Ресен и
Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности со:
- одбележување на денот на пожарникарите -20 мај,
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните
обврски,
-учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.
Градоначалникот на Општина Ресен, Општинскиот штаб за заштита и
спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со
кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и
спасување и другите надлежни органи и тела, oрганите и телата на Советот на
Општина Ресен ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе
учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи,
давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на
програмските цели и активности.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2656/5
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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3.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на
комуналната хигиена во 2017 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржувње на
комуналната хигиена во 2017 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 02.12.2016 година.
Бр.09-2719/3
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако ја разгледа Програмата
за одржувње на комуналната хигиена во 2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржувње на комуналната хигиена во 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/6
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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4.

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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на
јавната чистота во град Ресен за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на
јавната чистота во град Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.
Бр.09-2719/4
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако ја разгледа Програмата
за одржување на јавната чистота во град Ресен за 2017 година, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржување на јавната чистота во град Ресен за
2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/7
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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5.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување и
уредување на градските гробишта во Ресен за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување и
уредување на градските гробишта во Ресен за 2017 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/5
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако ја разгледа Програмата
за одржување и уредување на градските гробишта во Ресен за 2017 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржување и уредување на градските гробишта
во Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/8
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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6.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2017 година на
Општина Ресен, со финансиски план за нејзино реализирање

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2017 година на
Општина Ресен, со финансиски план за нејзино реализирање, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/6
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако ја разгледа Програмата
за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за
2017 година на Општина Ресен, со финансиски план за нејзино реализирање, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на

сообраќајот на патиштата за 2017 година на Општина Ресен, со финансиски
план за нејзино реализирање.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/9
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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7.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за Проекти од
областа на културата за 2017 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’- Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за Проекти од
областа на културата за 2017 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’- Ресен,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2016
година.
Бр.09-2719/7
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако ја разгледа
Програмата за Проекти од областа на културата за 2017 година на ОУ Дом на
култура ,,Драги Тозија’’- Ресен, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за Проекти од областа на културата за 2017 година
на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’- Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/10
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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8.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/8
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен,
го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ Дом на култура
,,Драги Тозија’’ – Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/11
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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9.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Мите Богоевски’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/9
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Мите Богоевски’’ –
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/12
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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10.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Гоце Делчев’’ – Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/10
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Гоце Делчев’’ –
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/13
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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11.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017 година
на ОУ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/11
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, го
донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Славејко Арсов’’ –
с.Подмочани.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/14
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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12.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/12
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Димитар Влахов’’ –
с.Љубојно.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/15
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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13.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ОУ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/13
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ОУ,,Браќа Миладиновци’’
– с.Царев Двор.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/16
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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14.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на СОУ,,Цар Самоил’’ – Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на СОУ,,Цар Самоил’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 02.12.2016 година.
Бр.09-2719/14
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на СОУ,,Цар Самоил’’ – Ресен, го донесе
следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на СОУ,,Цар Самоил’’ –
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/17
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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15.
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 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2017
година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 02.12.2016 година.

Бр.09-2719/15
05.12.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 02.12.2016 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2017 година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’ – Ресен, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2017 година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’
– Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2656/18
02.12.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
30
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