СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
ОПШТИНА РЕСЕН
-излегува по потреба-

Четврток 31.08.2020 год
Бр.8 година 55
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1

31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период од (кумулативно) за квартал
од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година
Се објавува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Ресен за извештајниот период од (кумулативно) за квартал од
01.01.2020 година до 30.06.2020 година,што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09- 1513/1
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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), а во врска со член 32 став 4
од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и
192/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 26.08.2020 година,
откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за извештајниот период од (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до
30.06.2020 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за извештајниот период од (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година
до 30.06.2020 година, поради забелешка од страна на дел од советниците околу
нискиот процент на реализација на Буџетот на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1453/4
26.08.2020 година

Претседател
Никола Станковски с.р.

Ресен
2

31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на
,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година

ОУ

Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на
ОУ ,,Гоце
Делчев’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година,што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09- 1513/2
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 26.08.2020 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година, го донесе
следнио
ЗАКЛУЧОК
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во
учебната 2020/2021 година, заведена под арх.бр.03-83/2 од 14.08.2020
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1453/5
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ
,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ ,,Мите
Богоевски’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /3
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 26.08.2020 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на
ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во
учебната 2020/2021 година, заведена под арх.бр.03-191/2 од 14.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1453/6
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ
,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, Ресен во учебната 2020/2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ ,,Славејко
Арсов’’ – с.Подмочани ,Ресен во учебната 2020/2021 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /4
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 26.08.2020 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2020/2021 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Се усвојува Годишната програма за работа на
ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с.
Подмочани во учебната 2020/2021 година, заведена под арх.бр.01-188/1 од
14.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/7
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ
,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор, Ресен во учебната 2020/2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Подмочани ,Ресен во учебната 2020/2021 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /5
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 26.08.2020 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2020/2021
година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с.
Царев Двор во учебната 2020/2021 година, заведена под арх.бр.03-123/1 од
13.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/8
26.08.2020 година

Претседател
Никола Станковски с.р.

Ресен
6

31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ
,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, Ресен во учебната 2020/2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на ОУ ,,Димитар
Влахов’’ – с.Љубојно ,Ресен во учебната 2020/2021 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /6
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 26.08.2020 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2020/2021 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Се усвојува Годишната програма за работа на
ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с.
Љубојно во учебната 2020/2021 година, заведена под арх.бр.01-59/1 од
14.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/9
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Гоце
Делчев’’ – Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Гоце
Делчев’’ – Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /7
26.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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) и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Гоце
Делчев’’ – Ресен, заведен под арх.бр.03-86/1 од 17.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/10
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /8
26.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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) и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен, заведен под арх.бр.01-180/2 од 07.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1453/11
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ
,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани,Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Славејко
Арсов’’ – с.Подмочани,Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /9
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 )и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019)Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Славејко
Арсов’’ – с.Подмочани, заведен под арх.бр.01-179/1 од 24.07.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/12
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Царев Двор,Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Царев Двор, Ресен за 2021 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /10
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 )и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019)Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Царев Двор, заведен под арх.бр.03-111/1 од 28.07.2020
година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/13
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
11

11.
31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ
,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно,Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ Димитар
Влахов’’ – с.Љубојно, Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /11
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 )и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019)Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ
,,Димитар Влахов ’’ – с.Љубојно, заведен под арх.бр.01-59/1 од 28.07.2020
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-1453/14
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ Дом на
култура,,Драги Тозија’’ – ,Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ Дом на
култура,,Драги Тозија’’ – ,Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /12
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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) и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ Дом на култура,,Драги Тозија’’ – Ресен, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ Дом на
култура,,Драги Тозија’’ – Ресен, заведен под арх.бр.01-39/1 од 10.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/15
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ЈОУДГ ,,11
Септември’’ – ,Ресен за 2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ЈОУДГ ,,11
Септември’’ – ,Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /13
26.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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) и член 20-б од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 26.08.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’ – Ресен, го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ,,11-ти
Септември’’ – Ресен, заведен под арх.бр.03-133/1 од 17.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/16
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 25 ученици во СОУ“Цар Самоил“ Ресен за учебната 2020/2021 година
Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ЈОУДГ ,,11
Септември’’ – ,Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /14
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 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, 67/2017, 64/2018) и член 23 став 1 точка 47 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 седницата одржана на ден 26.08.2020 година ја
донесе следната:
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛКУ ОД
25 УЧЕНИЦИ ВО СОУ “ЦАР САМОИЛ “РЕСЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Член 1
Со ова одлука се дава согласност за формирање паралелки од прва до
четврта година со помалку од 25 ученици за учебната 2019/2020 година во С.О.У
“ЦАР САМОИЛ” –РЕСЕН и тоа:
1. Една комбинирана паралелка од прва година – гимназиско образование на
македонски наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А
со природно математичко подрачје, комбинација А, со вкупно 17 ученици
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2. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 16 ученици.
3. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 10 ученици.
4. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на албански
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 7
ученици.
5. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 8 ученици.
6. Една паралелка од прва година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/техничар за фитомедицина на
македонски наставен јазик со 9 ученици.
7. Една паралелка од прва година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил– агротехничар/техничар за фитомедицина на
турски наставен јазик со 2 ученици.
8. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 24
ученици.
9. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 17 ученици.
10. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 11 ученици.
11. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на албански
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 10
ученици.
12. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на турски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 6
ученици.
13. Една паралелка од втора година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/техничар за фитомедицина на
македонски наставен јазик со 10 ученици.
14. Една паралелка од втора година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил– агротехничар на турски наставен јазик со 2
ученици.
15. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 21
ученици.
16. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 26 ученици.
17. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 10 ученици.
18. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на албански
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 7
ученици.
16

19. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 17 ученици.
20. Една паралелка од трета година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – техничар за фармерско производство на
македонски наставен јазик со 22 ученици.
21. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 10
ученици.
22. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А, со вкупно 12
ученици.
23. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 12 ученици.
24. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на албански
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 4
ученици.
25. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на турски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 8
ученици.
26. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б, со вкупно 7
ученици.
27. Една паралелка од четврта година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – техничар за фармерско производство на
македонски наставен јазик со 14 ученици.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник
на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 1453/17

Претседател

26.08.2020 година

Никола Станковски с.р.

Ресен
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Гоце Делчев“ Ресен за учебната 2020/2021 година
Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Гоце Делчев“ Ресен за учебната 2020/2021 година,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.08.2020
година.
Бр.09-1513 /15
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010,
13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.08.2020 година ја донесе следната:

ОДЛУКA
за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „Гоце Делчев“ Ресен за учебната 2020/2021 година

Член 1
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Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2020/2021 година во Основното училиште “Гоце Делчев “Ресен и тоа:

Одделение
1
1а
2
1б
3
2а
4
2б
5
3а
6
3б
7
4а
8
4б
9
5а
10 5б
11 6а
12 6б
13 7а
14 7б
15 8а
16 8б
17 8в
18 9а
19 9б
20 ПУ с.Сопотско 1-5
21 ПУ с.Избишта 1 -5

Број на ученици
16
16
11
12
17
13
15
21
17
15
12
10
18
16
13
13
12
14
15
4
1

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник
на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 1453/18

Претседател

26.08.2020 година

Никола Станковски с.р.

Ресен
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31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Мите Богоевски“ Ресен за учебната 2020/2021
година
Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Мите Богоевски“ Ресен за учебната 2020/2021
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
26.08.2020 година.
Бр.09- 1513/16
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010,
13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.08.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКA
за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Мите Богоевски“ Ресен за учебната 2020/2021
година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2020/2021 година во Основното училиште “Мите Богоевски “Ресен и тоа:
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1.1а-19 ученици
2.1б-19 ученици
3.1в- турски јазик-12 ученици
4.2в-турски јазик-9,
5.3-в-турски јазик-15,
6.4в-турски јазик-10,
7.6-в турски јазик -16,
8.7в- турски јазик-6
9.8а-8
10.8б-11
11.8в-турски јазик-13,
12.9в-турски јазик-14,
25.PU-s.Jankovec, 1-5 u~enici , 2-13 u~enici,3-8 u~enici,
4-9 u~enici i 5-to -7 u~enici.
26.Vo PU-s.Bolno raboti edna kombinirana paralelka so
~etiri oddelenija, prvo-4,vtoro-1, treto-4 i ~etvrto-2
u~enici.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на
Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08- 1453/19

Претседател

26.08.2020 година

Никола Станковски с.р.

Ресен
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17.
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Браќа Миладиновци “ с.Царев Двор за учебната
2020/2021 година
Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Браќа Миладиновци “ с.Царев Двор за учебната
2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09-1513 /17
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010,
13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.08.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКA
за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор за учебната
2020/2021 година
Член 1
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Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната

2020/2021 година во Основното училиште “Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор и
тоа:
П.У.с.Езерени
II , V одделение – 3 ученици. Една комбинирана паралелка 2+1 ученици
П.У.с.Дрмени:
I одделение – 2 ученици. Една чиста паралелка 2 ученици
II,IIIодделение – 2 ученици. Една комбинирана паралелка 1+1ученици
П.У.с.Покрвеник:
III, V одделение – 2 ученици. Една комбинирана паралелка 1+1 ученици
II, IV одделение – 4ученици. Една комбинирана паралелка 2+2 ученици
П.У.с.Стење
I,II,IV,V одделение – 7 ученици. Една комбинирана паралелка 1+1+2+3ученици
с.Царев Двор
IV,V одделение – 7 ученици. Една комбинирана паралелка 3+4 ученици
II одделение – 2 ученици. Една чиста паралелка 2 ученици
Турски наставен јазик
IV, Vодделение - 7 ученици. Една комбинирана паралелка 3+4 ученици
I, II,IIIодделение – 10 ученици. Една комбинирана паралелка 6+1+3 ученици
Предметна настава
VI одделение – 12 ученици. Една чиста паралелка.
VII одделение – 9 ученици. Една чиста паралелка.
VIII одделение – 20 ученици. Една чиста паралелка.
IX одделение – 2 ученици. Една чиста паралелка
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на
Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1453/20
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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18.
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Славејко Арсов “ с.Подмочани за учебната
2020/2021 година
Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во ОУ“Славејко Арсов “ с.Подмочани за учебната
2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09-1513 /18
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010,
13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.08.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКA
за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Славејко Арсов“ с. Подмочани за учебната
2020/2021 година
24
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Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2020/2021 година во Основното училиште “Славејко Арсов “ с. Подмочани и тоа:

Ред Училиште
.
Бр.
1.
Централно
2.
Централно

Одделение и
број на ученици
II-2
I-3 III-2 IV-2

3.
4.
5.

III-1 IV-2
1ком
I-6 II-2 III-1 V-4
1ком
1 чиста и 3комбинирани

ПУ с.Долна Бела
Црква
ПУ с.Асамати
Вкупно

Паралелк
а
1
1ком

Вкупно
учениц
и
2
7
3
13
25

Паралелките на македонски наставен јазик во предметна настава бројната
положба за учебната 2020/21година постојат 4 (една ) чиста и тоа
Паралелк Вкупно
Ред Училиште
Одделение и
.
број на ученици а
учениц
Бр.
и
1.
Централно
VI1
1
4
2.
Централно
VII1
1
1
3.
Централно
VIII1
1
5
4.
Централно
IX1
1
3
5.
Вкупно
13
4 чисти
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Вкупно на македонски наставен јазик имаме 5 чисти и 3 комбинирани
паралелки со 38 ученици.
Паралелките на албански јазик наставен јазик во одделенска настава
бројната положба за учебната 2020/21година постојат 3 (три) комбинирани
паралелки и 2 (два) чисти и тоа:
Ред
.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Училиште
Централно
Централно
Централно
ПУ с.Горна Бела
Црква
ПУ
с.Асамати
Вкупно

Паралелк
Одделение и
број на ученици а
I-2
1
III-3 V-2
1
II-4
1ком
I-4 II-2 IV-1 V-3 1ком
I-4 II-1 IV-3
1ком
2 чиста и 3комбинирани

Вкупно
учениц
и
2
5
4
10
8
29

Паралелките на македонски наставен јазик во предметна настава
бројната положба за учебната 2020/21година постојат 4 (една) чисти и тоа:
Ред
.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Училиште

Одделение и
број на ученици

Централно
Централно
Централно
Централно
Вкупно

VI2
VII2
VIII2
IX2
4 чисти

Паралелк Вкупно
а
учениц
и
1
10
1
8
1
9
1
12
39

Вкупно на ниво на училиште ќе имаме 6 комбинирани и 11 чисти
паралелки или вкупно 17 паралелки со 106 ученици.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник
на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08- 1453/21
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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19.
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 објавување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки
со помалку од 20 ученици во ОУ“Димитар Влахов “ с.Љубојно за учебната
2020/2021 година
Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки
со помалку од 20 ученици во ОУ“Димитар Влахов “ с.Љубојно за учебната
2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /19
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен”
бр.7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 26.08.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКA
за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Димитар Влахов“ с. Љубојно за учебната
2020/2021 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за
учебната 2020/2021 година во Основното училиште “Димитар Влахов “
с.Љубојно и тоа:
а) Комбинирани паралелки : I – V одд.
1. с.Љубојно – 6 ученици - 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
2. с.Штрбово – 7 ученици- 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
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3. с.Крани – 3 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )
4. с.Крани – 7 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )
6. с.Крани – 3 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )
7. с. Наколец – 5 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )
б) Чисти паралелки I – VIII одд.
1.. с.Сливница- 2 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )
2. с.Љубојно - IV одд 3 ученици - 1 паралелка (македонскнаставен јазик )
3. с.Љубојно- VI одд 6 ученици- 1 паралелка ( македонски наставен јазик)
4. с. Љубојно-VII одд 3 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )
5. с. Љубојно- VIII одд. 2 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )
6. с. Љубојко – IX одд. 6 ученици -1 паралелка ( македоннаставен јазик )
7. с. Крани – I одд. 5 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )
8. с.Долно Дупени -1 ученик- 1 паралелка ( македонски наставен јазик )

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1453 /22
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

20.
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 објавување на Одлуката за усвојување на Стратегијата за меѓуетничка
интеракција во образованието во образованието и младински активизам на
Општина Ресен
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Се објавува Одлуката за усвојување на Стратегијата за меѓуетничка
интеракција во образованието во образованието и младински активизам на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09-1513 /20
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 23 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“
бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 26.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за усвојување на Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието
и младински активизам на Општина Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се усвојува „Стратегија за меѓуетничка интеграција во
образованието и младински активизам на Општина Ресен “
Член 2
Стратегијата за меѓуетничката интеграција во образованието и
младинскиот активизам ќе ја подобри меѓуетничката кохезија меѓу младите во
нашата општина, каде што тие ќе бидат главен потенцијал за развој на нашата
држава.
Училиштата во наставно образовниот процес ќе практикуваат и
промовираат почитување на другите преку запознавање на нивната култура.
Учениците во Општина Ресен кои што учат на различни наставни јазици,
учествуваат во заеднички наставни активности, истражувачки проекти,
заеднички воннаставни и слободни ученички активности, како што се:
екскурзии, секции, театарски претстави, креативни работилници, спортски игри
итн.
Член 3
Процесот на подготовка на Стратегијата беше воден од Македонскиот
центар за граѓанско образование (МЦГО).
Член 4
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Bo прилог на Стратегијата за меѓуетничката интеграција во
образованието и младинскиот активизам е Водичот за имплементација на
планот за мерење на постигнувањата во областа на интегрираното
образование во општина Ресен, истите се составен дел на оваа Одлука и ќе
бидат објавени на веб страницата на Општина Ресен.
.
Член 5
Оваа Одлука влегува со денот на објавување во „Службен гласник на
Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1453/23
26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

21.
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 објавување на Програмата за Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко
планирање Измена и дополна на програмата за изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2020 година
Се објавува Програмата за Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко
планирање Измена и дополна на програмата за изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09- 1513/21
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

30

31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
Врз основа на чл. 16 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18
и 32/2020) и член 23 став 1 точка 7 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 26.08.2020 год. донесе:
ПРОГРАМА
Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Измена и дополна на програмата за изработка
на урбанистички планови
во Општина Ресен во 2020 година
Вовед
I.

Со оваа Програма за Измена и дополна за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2019 година
се
планираат активности за изработка на урбанистички планови како и
нивни измени и дополнувања врз основа на анализата на постојните
планови, анализата на реализацијата на плановите, застареност на
плановите, нивна неусогласеност со новонастанатите општествени
промени, и новите законски прописи за урбанистичко планирање.
Оттука произлегува и измената на Програматата Ф - Урбано
планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на Урбанистички
планови во Општина Ресен во 2020год. донесена под бр.08-2409/7 од
02.12.2019год од Советот на Општина Ресен. Така во делот на
V.Планови кои ке се финансирани од физички и правни лица –
урбаничка планска документација; и се додава точка 14. (четиринаесет
) и гласи:
V.

Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

14. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички
проект
со намена Е2- Комунална супраструктура како основна класа на
намени на КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4,
КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,, ,, КО Ресен вон град, Општина Ресен

Граници на опфат
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Границите на планскиот опфат на Урбанистички проект со намена Е2Комунална супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП
4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,
КО Ресен вон град :
На север : граничи со катастарски парцели КПбр.4530,КП 4527/1,
КПбр.4527/2,
- На исток : граничи со катастарски парцели КПбр.1372,КП 1373, КПбр.4532 и
КП 4533/6,
На југоисточна страна граничи со парцела КПбр.4533/6 и патот РесенСопотско, кој воедно е и пристапен пат до опфатот,
На запад : граничи со катастарски парцели КПбр.4534/3,КП 4534/1,
КПбр.4524/4,КП 4525,КП 4526/1,4527/2 и 4527/1
Вкупна површина на плански опфат на Урбанистички проект со намена
Е2- Комунална супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП
4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,
КО Ресен вон град, Општина Ресен е со површина од 1,934ха.
Урбанистичкиот проект ќе биде финансиран од физички и правни лица
.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
бр. 08 - 1453 /24

Претседател

26. 08. 2020год.

Никола Станковски с.р.

22.
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 објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект -станбена куќа на КП бр.336 во КО Лескоец, на барање
на Љубин Ивановски од с.Лескоец, Ресен
Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно
изградениот објект -станбена куќа на КП бр.336 во КО Лескоец, на барање
на Љубин Ивановски од с.Лескоец, Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.
32

31 август 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.8
Бр.09-1513 /22
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 26.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската
документација со цел вклопување на бесправно изградениот објектстанбена куќа на КП бр.336 во КО Лескоец, на барање на Љубин
Ивановски од с. Лескоец, Ресен
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка
планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објектстанбена куќа на КП бр.336 во КО Лескоец, поднесено барање за утврдување
на правен статус за бесправен објект, УП-1-16-459-2018 од 24.10.2018 година,
од страна на Љубин Ивановски од с. Лескоец, Ресен, кој објект се наоѓа надвор
од градежен реон.
Член 2
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација
Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.
Совет на Општина Ресен
Бр.08- 1453/25
Претседател
Никола Станковски с.р.

26.08.2020 година
Ресен
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23.
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 објавување на Одлуката Oтпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на Урбанистички проект за со намена Е2- Комунална
супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП 4533/1,
КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,, КО
Ресен вон град, Општина Ресен
Се објавува Одлуката Oтпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на Урбанистички проект
за со намена Е2- Комунална
супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП 4533/1,
КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,, КО
Ресен вон град, Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 26.08.2020 година.
Бр.09-1513 /23
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 23 и 59 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18
и 32/2020) и , 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 (Сл.гласник на Општина Ресен,, 07/10 и 13//2013 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 26.08. 2020 год. ,донесе
ОДЛУКА
Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на
Урбанистички Проект за со намена Е2- Комунална супраструктура како
основна класа на намени на КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3,
КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,, КО Ресен вон град, Општина
Ресен
Член 1
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Се одобрува отпочнување постапка за Изработка и отпочнување на
постапка за донесување на Урбанистички проект со намена Е2- Комунална
супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП 4533/1,
КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,, КО
Ресен вон град, Општина Ресен
Граници на опфат
Границите на планскиот опфат на Урбанистички проект со намена Е2Комунална супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП
4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,
КО Ресен вон град :
На север : граничи со катастарски парцели КПбр.4530,КП 4527/1,
КПбр.4527/2,
- На исток : граничи со катастарски парцели КПбр.1372,КП 1373, КПбр.4532 и
КП 4533/6,
На југоисточна страна граничи со парцела КПбр.4533/6 и патот РесенСопотско, кој воедно е и пристапен пат до опфатот,
На запад : граничи со катастарски парцели КПбр.4534/3,КП 4534/1,
КПбр.4524/4,КП 4525,КП 4526/1,4527/2 и 4527/1
Вкупна површина на плански опфат на Урбанистички проект со намена
Е2- Комунална супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП
4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,,Црвен,,
КО Ресен вон град, Општина Ресен е со површина од 1,934ха.
Член 2
Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правни и физички лица.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник
на Општина Ресен.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1453/26
26.08.2020год

Претседател
Никола Станковски с.р.

Ресен
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24.
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 објавување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на со обраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила,

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09-1513 /24
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски ,ср

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ број 5/02), член 16 став 1 точка 4 од Статутот на Општина
Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен број бр.7/2010,13/2013, 8/2015 и11/2015))
а по претходно добиена согласност од Министерството за внатрешни работи Полициска станица Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 26.08.2020 година донесе
ОДЛУКА
за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен
сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички
моторни возила
Член 1
Во член 2 од Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и
користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила
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(,,Службен гласник на Општина Ресен, бр.7/2009 и 9/2009), ставот два се
менува и гласи:
Еднонасочниот сообраќај по улиците од став еден на оваа Одлука ќе се
одвива во периодот од 01.09 до 30.11.2020 година.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен
гласник на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 08-1453/27
26.08.2020 год.

Претседател
Никола Станковски,ср

25.
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 објавување на Одлуката за одобрување на финансиска помош
на Фудбалски клуб Јилдеримспорт Ресен
Се објавува Одлуката за одобрување на финансиска помош на
Фудбалски клуб Јилдеримспорт Ресен ,што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 26.08.2020 година.

Бр.09-1513 /25
31.08.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски,ср
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“, бр 5/02), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010,13/2013,
8/2015 и11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
26.08.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за одобрување на финансиска помош
на Фудбалски клуб Јилдеримспорт Ресен
Член 1
Со оваа Одлукa по барањето на Фудбалскиот клуб Јилдеримспорт
Ресен за набавката на материјали и за санација на гостинската соблекувална
, санација на кровот, за поставување на плочки на целиот под, за обложување
на зидовите со абрид, комплетна реконструкциј на купатилото и менување на
влезната врата , средства во износ од 65.000,00 денари да му се исплатат на
фирмата Преспа промет ДООЕЛ Ресен .
Член 2
Одобрените средства во износ од 65.000,00 денари ќе се исплатат од
Програмата ЕО- Општинска администрација 426-други тековни расходи 426990
– други оперативни расходи на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.
Член 3
Се задолжува Секторот за финансиски прашања да ја изврши оваа
Одлука.
Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08 – 1453/28
.26.08.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски,ср
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