Службен гласник на
Општина Ресен
-излегува по потреба

Четврток 05.04.2018 година

бр.5 година 53
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

AKTI NA OP[TINA RESEN

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5

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 Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување Урбанистички план за вон населено место за туристичка
населба Претор во КО Претор и КО Сливница

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон донесување Урбанистички план за вон населено место за туристичка
населба Претор во КО Претор и КО Сливница, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.
Бр.09-787/1
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 23 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Службен весник на РМ број 199/14, 44/15,193/15,31/16 и 163/16) ,
член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М. "
бр.5/02), и член 16 став1,точка1 и член 23 став1 точка 6 од Статутот на
Општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.03.2018 година донесе
ОДЛУКА
Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички
план за вон населено местоза туристичка населба Претор
во КО Претор и КО Сливница
Член 1
Се одобрува отпочнување постапка за пристапување и донесување на
Урбанистички план за вон населено место за туристичка населба Претор која
се наоѓа во КО Претор и КО Сливница .
Планскиот опфат на УПВНМ за ТУристичка населба Претор се наоѓа:
југоисточно од градот Ресен, на брегот на Преспанско Езеро, југозападно од
страна на регионалниот пат Р1308- Макази (врска со А3) –Претор –граница со
Грција (граничен премин Маркова Нога).
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Со класа на намена А-домување, Б- комерцијални и деловнинамена, Вјавни институции, Д-зеленило,спорт и рекреација, Е- инфрасртуктура, во
површина од 67,80 ха,Општина Ресен.
Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства од буџетот
на Општина Ресен.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-687/3
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Одлуката за давање согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Пелагониски плански
регион од страна на Владата на Република Македонија

Се прогласува Одлуката за давање согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Пелагониски плански
регион од страна на Владата на Република Македонија, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/2
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 80 став(12) од Законот за управување со отпад
(,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10, 09/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и
63/16) Советот на општината на ден 30.03.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за давање согласност за основање на регионална депонија и потребната
инфраструктура за Пелагониски плански регион од страна на
Владата на Република Македонија
Член 1
Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради
решавање на постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата
на општина Ресен, Советот на општината дава согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Пелагониски плански
регион од страна на Владата на Република Македонија согласно член 80 став
12 од Законот за управување со отпад.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен
гласник на Општина Ресен.
Образложение
Советот на општината Ресен на својата седница одржана на ден
30.03.2018 година, донесе Одлука за давање на согласност за основање на
регионална депонија и потребната инфраструктура за Пелагониски плански
регион.
Тргнувајќи од проблемите со кои се соочува општината во однос на
управување со отпадот, а со цел заштита на животната средина и здравјето на
луѓето, Советот на општина Ресен донесе одлука како во диспозитивот.
Главни причини поради кои се пристапи кон донесување на ваквата
Одлука се проблемите со кои се соочува општината во управување со отпадот
и неможноста за исполнување на обврските кои произлегуваат од Законот за
управување со отпад. Имено, општината проценувајќи ја својата финансиска
ссостојба, како и потребните финансиски средства за расчистување на
непрописните депонии, како и обврската за собирање и отстранување на
отпадот согласно стандардите за животна средина, односно во
стандардизирана депонија, увиде дека нема можност за решавање на
проблемите.
Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, како и
состојбата со отпадот во општина Ресен неопходно е итно преземање на
активности со цел собирање, транспортирање, селекција и отстранување на
отпадот. Воедно, согласно Националниот план за управување со отпад на
Република Македонија и Регионалниот план за управување со отпад за
Пелагониски плански регион, потребно е да се воспостави регионален систем
за управување со отпад, преку основање на регионална депонија и соодветна
инфраструктура, која ќе биде сместена надвор од границите на Општина
3
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Ресен. Во физибилити студијата за управување со отпад за Пелагониски
плански регион е утврдено дека вкупните инвестиции за основање на
регионалниот систем за управување со отпад изнесува 39.786.483,00 евра, при
што минималните финансии во износ од 4.420.720,00 евра, што треба да ги
обезбеди општина Ресен ќе бидат обезбедени од Владата на Република
Македонија. Согласно Стратегијата за управување со отпад на Република
Македонија, потребно е воспоставување на регионална соработка за основање
на депонијата, без кое управувањето со отпадот не може да биде одржливо
ниту достапно за населението. Во овој момент не постои можност сите
општини од Пелагониски плански регион регион да ја обезбедат потребната
финансиска помош со што не може да се основа депонијата со потребната
инфраструктура, доколку не се обезбеди финансирање од Владата.
Врз основа на предходно изнесеното, Советот на општина Ресен донесе
Одлука со која основањето на регионалната депонија и потребната
инфраструктура го доверува на Владата на Република Македонија, како
најдобар начин за брзо решавање на проблемите со управувањето со отпадот,
а кој ќе биде со најмали трошоци и со цена која ќе биде достапна за
населението во Пелагониски плански регион.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/4
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општина Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општина Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/3
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот план за вработување за 2019 година на Општина Ресен, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се усвојува Годишниот план за вработување за 2019 година на Општина
Ресен под бр.20-555/1 од 06.03.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/5
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Извештајот за работата на
Одделението за инспекциски надзор -инспекторат за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на
Одделението за инспекциски надзор -инспекторат за 2017 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/4
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Одделението за инспекциски надзор-инспекторат за
2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се усвојува Извештајот за работата на Одделението за инспекциски надзор инспекторат за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/6
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Решението за разрешување и именување на член во
Училишен одбор на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен

Се прогласува Решението за разрешување и именување на член во
Училишен одбор на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/5
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 88 од Законот за средно образование ( Сл.Весник на
РМ 44/1995, 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/ 92/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012,
24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,
127/2016 и 67/2017), а во врска со член 23 став 1 точка 32 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
30.03.2018 година донесе,

РЕШЕНИЕ
Решение за разрешување и именување на член во
Училишниот одбор на СОУ,, Цар Самоил,, Ресен

1. Се разрешува досегашниот член во Училишниот одбор на ОУ,, Цар Самоил,,
Ресен
- Горан Ивановски
2. За член во Училишниот одбор на ОУ,, Цар Самоил,, Ресен се именува
лицето:
- Турџан Куртевски

3. Членот се именува за остатокот од мандатот на членот назначен на ден
22.12.2017 година од страна на Советот на Општина Ресен..

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-687/7
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

7

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5

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 Решението за именување на член во Управен одбор на
ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен
Се прогласува Решението за именување на член во Управен одбор на
ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.
Бр.09-787/6
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен
весник на Република Македонија бр. 5/2002) и членот 114 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013,
44/14,144/14,10/15, 25/15,150/15,192/15,27/16 и 163/17), а во врска со член 23
став 1 точка 32 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен’’бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на
седница одржана на 30.03.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
именување на член во Управниот одбор на
ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен
1. За член на Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен се
именува:
- Лидија Ивановска - предложенa од Министерството за труд и социјална
политика.
2. Мандатот на членот на Управниот одбор трае 4 ( четири ) години.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на објавувaњето во „Службен
гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/8
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ –
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.03.2018 година.
Бр.09-787/7
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23
став 1 точка 31 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010,13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на
седница, одржана на 30.03.2018 година донесе

ОДЛУКА
за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на
Статутот на Јавна Општинската установа за деца – детска градинка
„11-ти Септември “Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на Јавна Општинската установа за деца – детска
градинка „11-ти Септември“ Ресен , донесена од Управниот одбор на Јавна
Општинската установа за деца – детска градинка 11-ти септември Ресен под
бр. 02-41/3 од 23.02.2018 година.

9

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен
Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-687/9
30.03 2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Одлуката за давање на согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните
места во ЈОУДГ ,,11-ти септември” Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на
работните места во ЈОУДГ ,,11-ти септември” Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/8
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

10

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23
став 1 точка 31 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) и член 116 алинеа 9 од Законот за
заштита на децата (,,Службен Весник на РМ’’ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014,
44/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 и 163/2017) Советот на
Општина Ресен на седница, одржана на 30.03.2018 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во
ЈОУДГ „ 11-ти септември“ Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во
ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ Ресен донесена од Управниот одбор на Јавна
Општинската установа за деца – детска градинка „11-ти Септември“ Ресен под
бр. 02-60/3 од 15.03.2018 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен
Гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-687/10
30.03 2018 година
Ресен

9.

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот план за
вработување за 2019 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот план за
вработување за 2019 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.03.2018
година.
Бр.09-787/9
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ –
Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ
,,11-ти Септември’’ – Ресен под бр.04-67 од 21.03.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/11
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на
култура „Драги Тозија“ – Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на
култура „Драги Тозија“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/10
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

12

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23
став 1 точка 31 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина
Ресен“ бр.7/2010,13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на
седница, одржана на 30.03.2018 година донесе
ОДЛУКА
за давање на согласност на Одлуката за изменување и дополнување на
Статутот на Општинската установа Дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на Општинската установа Дом на култура „ Драги
Тозија„ Ресен , донесена од Управниот одбор на општинска установа Дом на
култура„ Драги Тозија“ Ресен под бр. 02-11/5 од 26.02.2018 година.
Член 2
Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен
Гласник на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-687/12
30.03 2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот план за
вработување за 2018 година на Општинска установа Дом на култура
,,Драги Тозија’’ - Ресен
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот план за
вработување за 2018 година на Општинска установа Дом на култура ,,Драги
Тозија’’ - Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/11
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот план за вработување за 2018 година на Општинска установа Дом на
култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1.Се усвојува Годишниот план за вработување за 2018 година на Општинска
установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ - Ресен под бр.01-14/2 од 31.01.2018
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/13
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинска установа Дом на култура
,,Драги Тозија’’ - Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општинска установа Дом на култура ,,Драги
Тозија’’ - Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/12
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

14

05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинска установа Дом на
култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2019 година на
Општинска установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ - Ресен под бр.0124/1 од 05.03.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/14
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2017
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
30.03.2018 година.

Бр.09-787/13
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/15
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Годишниот извештај за
спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од
страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
спроведување на програмата за развој на Пелагонискиот плански регион од
страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2017 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.03.2018
година.

Бр.09-787/14
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако го разгледа
Годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2017 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведување на програмата за
развој на Пелагонискиот плански регион од страна на Центарот за развој
на Пелагонискиот плански регион за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-687/16
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Програмите за изведување на
екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година
во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмите за изведување
на екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година
во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/15
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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05 Април 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 5
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 30.03.2018 година, откако ги разгледа
Програмите за изведување на екскурзии во шесто и деветто одделение во
учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојуваат Програмите за изведување на екскурзии во шесто и
деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Гоце Делчев’’ –
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-687/17
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

16.
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 Програмaта за изведување на
екскурзиja во деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с. Царев Двор

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмaта за изведување
на екскурзиja во деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ
,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.03.2018 година.

Бр.09-787/16
05.04.2018 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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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 30.03.2018 година, откако ја разгледа
Програмaта за изведување на екскурзиja во деветто одделение во учебната
2017/2018 година во ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмaта за изведување на екскурзиja во деветто
одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ –
с. Царев Двор.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-687/18
30.03.2018 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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