СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
ОПШТИНА РЕСЕН
-излегува по потреба-

Среда 16 .09.2020 год

Бр.9 година 55
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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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 објавување на Одлуката за доставување на барања за согласност од
Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со
физичко присуство во дел од основните и средното општинско училиште во
Општина Ресен во учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за доставување на барања за согласност од
Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со
физичко присуство во дел од основните и средното општинско училиште во
Општина Ресен во учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на вонредната седницата одржана на 16.09.2020 година.

Бр.09- 1637/1
16.09.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски,ср
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Врз основа член 22 став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002), член 23 став 1 точка
47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен”
бр.7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015) и член 1 став 1 точка 1 став 15 од
Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус
COVID19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20,
64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20,
126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20,
204/20, 208/20, 212/20 и 215/20), Советот на Општина Ресен, на вонредната
седницата одржана на 16.09.2020 година, донесе

ОДЛУКА
за доставување на барања за согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел
од основните и средното општинско училиште во Општина Ресен во учебната
2020/2021 година

Член 1
Се прифаќаат барањата за доставување на барања за согласност од
Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со
физичко присуство во основно образование за учениците од четврто до
деветто одделение и за учениците во комбинираните паралелки во учебната
2020/2021 година, поднесени од:
1.ОУ„Гоце Делчев“Ресен под бр.03-96/3 од 13.09.2020 година.
2 ОУ„ Мите Богоевски“Ресен под бр.03-215/2 од 10.09.2020 година.
3.ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани под бр.03-215/3 од 11.09.2020 година.
4. ОУ„Димитар Влахов“с. Љубојно под бр.03-71/1 од 04.09.2020 година.
5. ОУ „Браќа Миладиновци“с. Царев Двор
под бр.03-168/1 од 14.09.2020
година.

Член 2

Се прифаќа барањeто за доставување на барањето за согласност од
Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со
физичко присуство во средно образование во учебната 2020/2021 година,
поднесенo од:
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-

СОУ „ Цар Самоил“ Ресен под бр. 03-292/2 од 10.09.2020 година.

Член 3
Барањата за согласности за реализирање на настава со физичко
присуство врз основа на оваа Oдлука да се достават до Владата на Република
Северна Македонија.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на oбјавување во
гласник на Општина Ресен“.

„Службен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.-08 -1607/3
16.09.2020 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски,ср

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 Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата,,Преспански јаболкобер 2020’’
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Се објавува Одлуката за организирање и реализирање на
манифестацијата,,Преспански јаболкобер 2020’’
година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на вонредната седницата одржана на 16.09.2020
година.

Бр.09-1637/2
16.09.2020 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски,ср

Врз основа на 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 вонредната седницата одржана на ден 16.
09.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за организирање и реализирање на манифестацијата
,,Преспански јаболкобер 2020’’
Член 1
Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ,,Преспански јаболкобер
2020’’.
Член 2
Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува
членовите на истиот.
Член 3

5

16 септември 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.9
Манифестацијата ќе биде организирана со почитување на мерките и
активностите за заштита и спречување на коронавирусот Covid 19 донесени со
актите на Владата на Република Северна Македонија.
Член 4
Се доделуваат награди и признанија.
Член 5
Наградите, односно признанијата се доделуваат за особени
достигнување во областа на развојот на овоштарството и придонес кон
економскиот развој и промоција на Општина Ресен, на предлог на Комисија
составена од три члена, формирана од Градоначалникот, во постапка, по
критериуми определени од самата комисија.
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината
на денот на одржување на ,,Преспанскиот Јаболкобер 2020’’.
Член 6
Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од спонзори и донатори. По
завршување на манифестацијата организациониот одбор ќе достави описен и
финансиски извештај за манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2020“ до
Советот на Општина Ресен.
Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен“.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 1607/4

Претседател

16.09 .2020 година

Никола Станковски

Ресен
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