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АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН





25 Септември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 10

1

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за формирање на Верификациона комисија

Се прогласува Одлуката за формирање на Верификациона комисија, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/1 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 13 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Ресен
(“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 4/2005) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 22.09.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за формирање на Верификациона комисија

1. Се формира Верификациона комисија на Советот на Општина Ресен, во
состав:

- Мерал Шабединовска
- Кицо Нонкуловски
- Илче Марковски

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
Гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/5 Претседател
22.09.2017 година Методија ПАшковски с.р.
Р е с е н
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за верификација на мандатите на членовите на

Советот на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за верификација на мандатите на членовите на
Советот на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на

седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/2 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 13 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Ресен,
(“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 4/2005) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 22.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за верификација на мандатите на членовите на

Советот на Општина Ресен

1. Се верифицира за остатокот на мандатот, мандатот на членовите на
Советот на Општина Ресен и тоа:

1. Весна Миркова

2. Нико Пластиновски

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/6 Претседател
22.09.2017 година                                                                  Методија Пашковски с.р.
Р е с е н
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/3 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2017/2018
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Мите Богоевски’’ -
Ресен во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/7 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/4 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година,
го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен
во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/8 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен



25 Септември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 10

5

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2017/2018 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/5 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната
2017/2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ -
с. Царев Двор во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/9 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2017/2018 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/6 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната
2017/2018 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с.
Подмочани во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/10 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2017/2018 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/7 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2017/2018
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с.
Љубојно во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/11 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата

на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2016/2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2016/2017 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/8 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2016/2017
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ -
Ресен во учебната 2016/2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/12 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2017/2018 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/9 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2017/2018
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен
во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/13 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за работата

на   ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2016/2017 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за
работата на   ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2016/2017 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/10 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работата на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2016/2017
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ –
Ресен во учебната 2016/2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/14 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа

на   ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2017/2018 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа
на   ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2017/2018 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/11 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2017/2018
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен
во учебната 2017/2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/15 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за давање согласност за зголемување на

бројот на деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ - Ресен

Се прогласува Одлуката за давање согласност за зголемување на бројот на
деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ - Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/12 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002),  член 23 точка 47 од Статутот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015)
и чл. 60 ст.3 од  Законот за заштита на децата (Службен весник на РМ  бр.
23/2013,12/2014,44/2014, 10/2015,25/2015 и 27/2016) Советот на општина Ресен
на седницата одржана на 22.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за давање согласност за зголемување на бројот на деца во

воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за зголемување на бројот на деца во
воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен за воспитно образовната
2017/2018 година.
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Член 2

Оваа  Одлука  стапува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник
на Општина “Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/16 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за продолжување на работното време на

угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на
одржување на манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2017 година

Се прогласува Одлуката за продолжување на работното време на
угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување
на манифестацијата „Преспански јаболкобер “ 2017 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/13 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 ст.3 а во вв ст. 1 од Законот за угостителска дејност
(,,Сл.весник на РМ". бр.64/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164 /2013;
187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 39/2016, 53/2016 и 71/2016) , член 36 ст.1
т.15  од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М." бр. 5/02) и член 23
став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл. гласник на Општина Ресен"
бр.7/10, 13/2013, 8/2015, 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 22.09.2017 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за продолжување на работното време на угостителски објекти на

подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на
манифестацијата “Преспански јаболкобер 2017“

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време во угостителските објекти
на подрачјето на Општина Ресен за еден час за време на одржување на
манифестацијата “Преспански јаболкобер 2017“, во деновите: 26.09.2017 и
27.09.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/17 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за доделување општински награди и

признанија

Се прогласува Одлуката за доделување општински награди и признанија,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.09.2017
година.

Бр.09-2099/14 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 23 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен" бр.7/10, 13/13 и 8/2015 и 11/2015 ), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 22.09.2017 година ја донесе
следната

О Д Л У К А
за доделување на општински награди и признанија

Член 1

Со оваа Одлука се определува доделување на општински награди и
признанијa на денот на одржување на манифестацијата Преспански јаболкобер
2017 година на следните субјекти:

- АФ Кардешлик од областа на Културата, заради повеќегодишниот
континуиран придонес кон афирмација на традицијата, фолклорот и
културата кај младата популација во општина Ресен, и допринос во
презентацијата и промоцијата на општината преку учество на домашни и
меѓународни фестивали
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- КУД Таше Милошевски – Ресен , од областа на Културата, заради
повеќегодишниот континуиран придонес кон афирмација на традицијата,
фолклорот и културата кај младата популација во општина Ресен, и
допринос во презентацијата и промоцијата на општината преку учество на
домашни и меѓународни фестивали.

- Центарот за развој на Пелагонискиот Плански Регион (ЦРППР), од
областа на поддршка на Општина Ресен во креирањето на општ развој
на територијата на Општина Ресен,заради повеќегодишната подршка,
градење на партнерски однос со Општина Ресен и имплементација на
голем број проекти на територија на Општина Ресен , како и за промоција
на Општината Ресен пред домашни и странски институции.

- Влатко Недановски во областа на спортот, заради врвни спортски
достигнувања и  популаризација на спортот во Општина Ресен,
презентација и промоција на Општината преку спортски активности.

- Никола Стојчевски во областа на спортот, заради врвни спортски
достигнувања и  популаризација на спортот во Општина Ресен,
презентација и промоција на Општината преку спортски активности.

Член 2

Наградите за сите субјекти кои ќе се доделуваат на Манифестацијата
“Преспански јаболкобер 2017” ќе бидат во форма на стилиризирана статуетка со
логото на Преспански јаболкобер и Плакета.

Признанијата и наградите ќе ги додели Градоначалникот на Општина
Ресен.

Член 3

Оваa одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/18 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за
исплата на трошоци за солидарно користење и одржување на ровокопач

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства за исплата
на трошоци за солидарно користење и одржување на ровокопач, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/15 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр. 5/02) и член 23 ст. 1 т. 36 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 ден 22.09.2017  година,
донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски средства за исплата на трошоци за солидарно

користење и одржување на ровокопач

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за исплата на трошоци
за солидарно користење и одржување на ровокопач – натоварувач  ХИДРОМЕК
102С Алфа сопственост на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион а
добиен како грант од Јапонска Амбасада во Скопје, кој ќе се користи на
определено време од страна на Општините  од пелагонискиот регион за
преземање на активности за превенција од поплави.

Член 2
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Сите трошоци за одржување, редовни и вонредни сервиси, настанати
дефекти, регистрација и осигурување, ќе се покријат солидарно и подеднакво од
осум општини во Пелагонискиот регион.

Општина Ресен се обврзува да плати за фиксни трошоци за
регистрација,осигурување, табла и сервиси на ровокопачот – натоварувач, во
висина од 14.800,оо денари годишно.

Покрај фиксните трошоци, постојат варијабилни трошоци за дополнителни
сервиси и дефекти на ровокопачот доколку ги има. Пресметката на тие трошоци ќе
биде направена  дополнително и по потреба.

Член 3

За управување со наведената механизација Општина Ресен ќе ангажира
управувач (багерист) или ќе ги користи услугите на вработените во јавните
комунални претпријатија во таа општина. За покривање на хонорарот, висината на
дневница и начинот на плаќање кон управувачот (багерист) е одговорна и
одлучува општината во која тој ќе работи.

Член 4

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да го потпиши договорот
за регулирање на меѓусебните права и обврски со Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион.

Член 5

Оваa одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/19 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдена штета од

елементарна непогода – земјотрес

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдена штета
од елементарна непогода – земјотрес, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/16 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако го разгледа Извештајот
за утврдена штета од елементарна непогода – земјотрес, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за утврдена штета од елементарна непогода –
земјотрес.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/20 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски 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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдена штета од

непогода – пожар

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за утврдена штета
од непогода – пожар, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/17 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 22.09.2017 година, откако го разгледа Извештајот
за утврдена штета од непогода – пожар, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за утврдена штета од непогода – пожар.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/21 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за ослободување од плаќање на комунална
такса за користење и одржување на јавно улично осветлување на Крсте

Стојановски од с. Дрмени

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса
за користење и одржување на јавно улично осветлување на Крсте Стојановски
од с. Дрмени, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/18 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 6 став 2 и 3 од
Законот за комуналните такси (“Службен весник на РМ” бр. 61/04, 64/05, 92/07,
123/12, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 23 став 1 точа 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен “ бр.7/10, 13/13, 8/2015 и
11/2015), по барањето на подносителот на барањето-имател на броилата за
мерење на електрична енергија Крсте Стојановски од с. Дрмени, Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 22.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А
За ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на

јавно улично осветлување на Крсте Стојановски од с. Дрмени,

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Ресен гo ослободува од плаќање на
комунална такса за користење и одржување на јавно улично осветлување на
подносителот на барањето - имателoт Крсте Стојановски од с. Дрмени, на броило
за мерење на електрична енергија  кое се наоѓа во с.Лавци со број на броило
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47630385/АЕ и број на корисник 006832869, а се однесуваат за Храмовите
“св.вмч-чка Параскева“ (св.Петка) заради немање на  јавно осветлување.

Член 2

Оваа Одлука да биде доставена и до ЕВН Македонија – КЕЦ Охрид.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2051/22 Претседтел
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по барањето на верските заедници: Македонската
Православна Црква, Охридска Архиепископија, Преспанско Пелагониска Епархија,
Ресенско намесништво и Исламска верска заедница   во РМ  Муфтиство Ресен, за

ослободување од плаќање на надоместокот за утврдување на правен статус на
бесправни изградени објекти

Се прогласува Заклучокот по барањето на верските заедници:
Македонската Православна Црква, Охридска Архиепископија, Преспанско
Пелагониска Епархија, Ресенско намесништво и Исламска верска заедница   во
РМ  Муфтиство Ресен, за ослободување од плаќање на надоместокот за
утврдување на правен статус на бесправни изградени објекти, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/19 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36, став 1, алинеа 15  од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.05/02),  а согласно  член 23, став 1,точка 47
од Статутот на Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 07/10,
13//2013,08/2015 и 11/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
22.09. 2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

Во врска со барањето на верските заедници:Македонската Православна Црква,
Охридска Архиепископија, Преспанско Пелагониска Епархија, Ресенско
намесништво и Исламска верска заедница   во РМ  Муфтиство Ресен, за
ослободување од плаќање на надоместокот за утврдување на правен статус на
бесправни изградени објекти , доставени до Општина Ресен под бр.08-2074/1 и
бр.08-2075/1 на ден 20.09.2017 година, СЕ ЗАДОЛЖУВА општинската
администрација на Општина Ресен, да поднесе иницијатива  до Владата на
Република Макеоднија, Министерство за транспорт и врски – Скопје, за измена и
дополнување на Законот за постапување по бесправно изградени објекти ( од
24.02.2011,Службен весник бр.23) и тоа  во делот за ослободување од надоместок
за утврдување  на правен статус и тоа :

Во Глава II , Точка 14, Член 20 , став 8 да се дополни така што ќе бидат
опфатени и верските објекти( вклучувајќи ги и помошните и попратните објекти
кои се во функција на верските објакти) кои припаѓаат на верските заедници  во
Република Македонија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/23 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за давање на користење на училишен автобус

на Здруженија на граѓани на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на користење на училишен автобус на
Здруженија на граѓани на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  22.09.2017 година.

Бр.09-2099/20 Градоначалник
25.09.2017 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р
Р е с е н

Врз основа на член 36 став1 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 и 11/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
22.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на  користење на училишен автобус на

Здруженија на граѓани на Општина Ресен

Член 1

Предмет на оваа Одлука е давање  на користење на Здруженија на граѓани
кои имаат седиште во Општина Ресен, училишен автобус- марка „Јутонг“ со
регистарски таблички ОH - 0540 RB,  донација на Р.Кина, кој од страна на Владата
на Р.Македонија - Министерство за образование и наука му е доделена на
Општина Ресен.



25 Септември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 10

25

Член 2

Автобусот ќе се користи за потребите на Здруженија на граѓани кои имаат
седиште во Општина Ресен заради патување,  учество на манифестации и
натпревари од областа  на образованието, спортот, културата и другите области
на општествениот живот на граѓаните на Ресен и Преспа, а ќе допринесат за
развој и афирмација на Општина Ресен.

Член 3

Користењето на автобусот за потребите на здруженијата на граѓани ќе биде
одобрено по претходно поднесено писмено барање до општината.

Член 4

Трошоците околу превозот ќе ги покрива Општина Ресен.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2051/24 Претседател
22.09.2017 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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