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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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на

Општина Ресен за 2019 година

Се објавува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ресен
за 2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
31.10.2019 година.

Бр.09-2291/1 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



O     D     L     U     K     A

2019 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

A00 SOVET NA OP{TINA

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni

N20 SREDNO OBRAZOVANIE

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :

Nikola Stankovski

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува составен дел
на Буџетот на Општината за 2019 година.

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina  RESEN  za

0 1.800.000 0 0

0 1.800.000 0 0

0 1.800.000 0 0

0 1.800.000 0 0

зa pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN за 2019 godina

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrskaso 
~len 33 i 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RMbr.64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 

171/2012, 192/2015 i167/2016), Sovetot na Op{tina Resen na    39-та sednica, oddr`ana na den  31.10.2019 godina ja donese 
slednata

Br. 08-2207/5 Pretsedatel na Sovetot na

31.10.2019 година                                                                                                           Општината

Ресен

38970782782
Typewritten text
 с.р



05 Ноември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 13

2

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 објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на

Општина Ресен за 2019 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/2 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



O D L U K A
za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN za 2019 godina

^len 1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN za 2019 godina
na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka BUGET SAMOFIN. DOTACII DONACII KREDITI

N10
401130

OSNOVNO OBRAZOVANIE
Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 -120.000 0 0

402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 260.000 0 0
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 0 0 60.000 0 0
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvaw 0 0 3.000 0 0
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvaw 0 0 7.000 0 0
421120 Vodovod i kanalizacija 0 0 -120.000 0 0
423110 Kancelariski materijali 0 0 10.000 0 0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 0 20.000 0 0
424210 Odr`uvawe na zgradi 0 0 140.000 0 0
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 0 -290.000 0 0
464990 Drugi transferi 0 0 30.000 0 0

0 0 0 0 0

Член 2

Îäëóêàòà âëåãóâà âî ñèëà îä äåíîòíà îájàâóâàweòî âî Ñëóæáåí ãëàñíèê íàÎïøòèíàÐåñåí è
ñòàíóâà ñîñòàâåí äåë íà Áóџåòîò íà Îïøòèíàòàçà 2019 ãîäèíà.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so
~len 33 i 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011,
171/2012, 192/2015 i167/2016), Sovetot na Op{tina Resen na sednica, oddr`ana na den  31.10.2019 godina ja doneseslednata

.
Nikola Stankovski

31.10.2019 година                                                                                                              Општината
Ресен

Br. 08-2207/6 Pretsedatel na Sovetot na

38970782782
Typewritten text
 с.р
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3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Oпштина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015)
донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари на СОУ
"Цар Самоил" Ресен, ОУ "Гоце Делчев" Ресен и ОУ "Мите Богоевски" Ресен

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари на СОУ "Цар
Самоил" Ресен, ОУ "Гоце Делчев" Ресен и ОУ "Мите Богоевски" Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/3 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), а во врска
со член 21 од Законот за користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19) Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за давање на трајно користење на движни ствари на СОУ "Цар Самоил" Ресен, ОУ

"Гоце Делчев" Ресен и ОУ "Мите Богоевски" Ресен

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Општина Ресен му престанува
користењето на движни ствари дадени на Општина Ресен со Одлука за престанок
и давање на трајно користење на движни ствари на Општината Ресен бр.45-5143/1
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од 09.07.2019 година (“Службен Весник на СРМ“ бр.145/2019) донесена од страна
на Владата на Република Северна Македонија и тоа:

Реден
број

Опис на движна
ствар

Моќност
(кW)

Количина Инвентарен
број

1 Фотоволтаичен
соларен систем

15 1 22214

2 Фотоволтаичен
соларен систем

15 1 22215

3 Фотоволтаичен
соларен систем

15 1 22216

Член 2

Движните ствари од член 1 од Оваа одлука се даваат на трајно користење,
без надомест,  на СОУ "Цар Самоил" Ресен, ОУ "Мите Богоевски" Ресен и ОУ "Гоце
Делчев" Ресен.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен да склучи Договор за
регулирање на меѓусебните права и обврски со корисниците.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/7 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишната програмата за работа
на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програмата за работа на   ОУ ,,Мите
Богоевски’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/4 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2019/2020
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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2207/8 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Oпштина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015)
донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишната програмата за работа

на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програмата за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’
- Ресен во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/5 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/9 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишната програмата за работа

на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2019/2020 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програмата за работа на   ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/6 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната
2019/2020 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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2207/10 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишната програмата  за работа

на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2019/2020 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програмата  за работа на   ОУ ,,Славејко
Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/7 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2019/2020
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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/11 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишната програмата  за работа

на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2019/2020 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програмата  за работа на ОУ ,,Димитар
Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/8                                                                                      Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2019/2020
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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/12 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишниот извештај за работата на   СОУ ,,Цар

Самоил’’ - Ресен во учебната 2018/2019 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на   СОУ ,,Цар
Самоил’’ - Ресен во учебната 2018/2019 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/9 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2018/2019
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 2018/2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/13 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на   СОУ ,,Цар Самоил’’ -

Ресен во учебната 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на   СОУ ,,Цар Самоил’’
- Ресен во учебната 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/10                                                                                      Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2019/2020 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 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/14 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ ,,11

Септември’’ – Ресен во 2018/2019 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’
– Ресен во 2018/2019 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/11 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работата на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2018/2019
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 2018/2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/15 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

12.
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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 објавување на Заклучокот по Годишна програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’

– Ресен во 2019/2020 година

Се објавува Заклучокот по Годишна програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен
во 2019/2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
31.10.2019 година.

Бр.09-2291/12 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во учебната 2019/2020
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во
учебната 2019/2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/16 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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13.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот на Oпштина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015)
донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за давање согласност за зголемување на бројот на деца во

воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ - Ресен.

Се објавува 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  31.10.2019 година.

Бр.09-2291/13 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015
и 11/2015) и член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија” број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18, 104/19 и 140/19) Советот на општина Ресен на ден
31.10.2019 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
2019/2020 година.
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Член 2
Оваа  Одлука  влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник

на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/17 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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 објавување на Решението за разрешување на член на

Управен одбор во ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ - Ресен

Се објавува Решение за разрешување на член на Управен одбор во ЈОУДГ ,,11-ти
Септември’’ - Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
31.10.2019 година.

Бр.09-2291/14 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 32 од Статутот на општината Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015),
Советот на општината Ресен на седницата одржана на 31.10.2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за разрешување на член во Управниот одбор на

ЈОУДГ „11-ти Септември’ - Ресен

1. Се разрешува досегашниот член во Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти Септември’’ –
Ресен:

- Николче Милошевски

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на
Општината Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 2207/18 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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 објавување на Заклучокот по Информацијата и барањето за надминување

на проблемот од СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

Се објавува Заклучокот по Информацијата и барањето за надминување на
проблемот од СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  31.10.2019 година.
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Бр.09-2291/15 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако ја Разгледа Информацијата и
барање за надминување на проблемот од СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Да се консултира превозникот-доверител и да се закажи хитна седница во
најбрз можен рок за заедничко решавање на проблемот  со блокираните
сметки на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/19 Претседател
31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

16.

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од Статутот на Општина Ресен
(“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015),
Градоначалникот на Општина Ресен на ден 05.11.2019 година го донесе следното,

Р Е Ш Е Н И Е
за запирање на објавување на  Заклучокот  по  точката Разгледување на основот на

распишаните огласи за вработување објавени од страна на
Општина Ресен на ден 14.10.2019 година

1. СЕ ЗАПИРА од објавување Заклучокот  по  точката - Разгледување на основот на
распишаните огласи за вработување, објавени од страна на Општина Ресен на ден
14.10.2019 година,  со бр. Бр.08-2207/20 донесен од страна на Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на ден 31.10.2019 година.
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
“Службен гласник на Општина Ресен“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02), во рамките на надлежностите на градоначалникот, се утврдени и обврските за
контролирање на законитоста на прописите на советот (став 1 точка 2) и објавувањето на
прописите на советот во службеното гласило (став 1 точка 3). Во овој контекст, ако
градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите,
должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре
неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето (член 51 став 1).

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2019 година, усвои
дневен ред со точка - Разгледување на основот на распишаните огласи за вработување,
објавени од страна на Општина Ресен на ден 14.10.2019 година, водеше расправа и го
донесе Заклучокот со бр. Бр.08-2207/20 од 31.10.2019 година со следната содржина:
„Советот смета дека позитивното мислење од Министерството за информатичко

општество и администрација не е во во согласност, односно членовите на кои се
повикуваат  не се однесуваат на измените на Планот за вработување и исто така смета
дека  никогаш не му било алармирано на советот и никогаш не расправал по ова точка и
на советниците не им било алармирано дека има рокови а во Законот не се пропишани
рокови за измени,  исто така Советот смета дека за ова треба да се покрене управна
постапка од страна на управниот инспекторат.“

Со горенаведеното Советот на Општина Ресен  постапил спротивно на одредбите
од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14,
199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 142/19).

Имено, постапил спротивно на член 36 од Законот за локална самоуправа, односно
го утврдил дневниод ред и расправал по материјал како точка- Разгледување на основот
на распишаните огласи за вработување, објавени од страна на Општина Ресен на ден
14.10.2019 година, што не е во надлежност на Советот на општина Ресен, туку е во
надлежност на Градоначалникот согласно член 50 став 1 точка 14, Градоначалникот
одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во
општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон.

Посебниот Закон, односно Законот за вработените во јавниот сектор во член 20-б
став 2 предвидува дека :
Органите надлежни за буџетот на институцијата се должни да дадат согласност, односно
да дадат забелешки во однос на предлог планот најдоцна во рок од еден месец од приемот
на предлог планот - што дава можност на Советот да расправа и да дава забелешки од
аспект на буџетирањето во Плановите за вработувања.

Постапувајќи согласно горенаведениот член Градоначалникот до Советот на
Општина Ресен  на ден 17.01.2019 година достави предлог за Измена и дополнување на
Годишниот план за вработвање на Општина Ресен за 2019 година, следствено на тоа
точката беше предложена за разгледување како прва точка на  дваесет и петтата седница
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на Советот на Општина Ресен оддржана на ден 25.01.2019 година. Потоа, истата точка со
мнозинство гласови од присутните членови на Советот на Општина Ресен беше повлечена
од дневниот ред и истиот предлог не беше разгледуван од страна на Советот на Општина
Ресен иако советот оддржал и други седници после седницата оддржана на ден 25.01.2019
та година.

Согласно член 20-б став (10)  од  Законот за вработение во јавниот сектор
Доколку органот надлежен за буџетот на институцијата или Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор или Министерството за информатичко општество и
администрација не постапат по барањето за согласност во роковите утврдени во
ставовите (2), (6) и (8) на овој член, ќе се смета дека согласноста е дадена.

Постапувајќи согласно горенаведената одредба Градоначалникот со допис бр.20-
113/2 од 30.08.2019  побара позитивно мислење од Министерството за информатичко
општество и админстрација за кој повратно доби позитивно мислење на ден 12.09.2019
година и следствено на тоа на ден 14.10.2019 година го објави огласот за вработување.

Дополнително, Советот донесувајќи го горенаведениот Заклучок, постапил
спротивно на член 45 став 1 од Законот за вработение во јавниот сектор  каде јасно стои
дека - Надзор над спроведување на овој закон врши органот на управата надлежен за
работите на државната управа а не и Советите на единица на локална самоуправа можат
да носат Заклучок и да утврдат став по однос на дадената согласнот од страна на
Министерство за информатичко општество и администрација.

Во ниту еден случај донесениот Заклучок од страна на Советот на Општина Ресен
по точка - Разгледување на основот на распишаните огласи за вработување објавени од
страна на Општина Ресен на ден 14.10.2019 година, не е во согласност со законите и
Уставот, истата точка го има само карактер на советничко прашање поставен до
Градоначалник а не и надлежност за расправа на днебен ред на седница на Совет.

Поради предходно изнесеното се одлучи како во диспозитивот.
Примерок од ова Решение да се достави до Советот на Општина Ресен, кој треба

повторно да одлучува и при одлучувањето да ги има во предвид фактите изнесени во
образложението на ова Решение.

Бр.09-2291/16 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 објавување на Програмата за измена и дополна на програмата Ф – Урбано планирање
Ф10 - Урбанистичко планирање изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во

2019 година.

Се објавува Програмата за измена и дополна на програмата Ф – Урбано планирање
Ф10 - Урбанистичко планирање изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во
2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
31.10.2019 година.

Бр.09-2291/17 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на чл. 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) 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 31.10.2019 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
за измена и дополна на програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко

планирање изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019 година

Вовед

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
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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 2019год. донесена под бр.08-2378/21 од 13.12.2018год од Советот на Општина
Ресен. Така во делот на   V.Планови кои ке се финансирани од физички и правни
лица – урбаничка планска документација; СЕ ДОДАВААТ: точка 12. (дванаесет ) ,
точка 13. ( тринаесет ),14 (четиринаесет) и гласи:

Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

12. Изработка на ДУП за  УЕ3 ,ДЕЛ ОД БЛОК 3 во Ресен Општина Ресен со основна
клса на намена по извод од ГУП централни активности и становање или А-
домување со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи  и А2
домување во станбени и станбено деловни згради со можност за компатибилни
класи на  намена Б1, Д- зеленило,спорт и рекреација и меморијални простори со
основна класа на наменаД1 иД2, Е-инфраструктура со основна класа на намена Е1
и Е2 .
Граници на опфат:

Границите на планскиот  опфат за ДУП за  УЕ3 ,ДЕЛ ОД БЛОК 3 Општина Ресен

- На северозападна страна, границата започнува од замислениот пресек на
ул.,,Наум Веслиевски,, со линијата  од катастарската парцела помеѓу КП 4050 и КП
3990, продолжува кон исток по ул.,, Наум Веслиевски,, и оди се до замислениот
пресек на ул.,, Наум Веслиевски,, со линијата од  катастарските парцели КП4057 и
КП4058, свртува кон југ по границата на КП4057 и оди се до вкрстувањето со
границата на КП 4063/3, сврува кон исток односно југ по границата на КП
4063/3,продожува кон југ  по границата на  КП4038,односно 4037  и оди се до
пресекот со КП 4033, свртува кон запад по границите на КП
4037,4036/1,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4047,4048,4049,и 4050  и оди се до
замислениот пресек на границата од КП 4050 со ул.,,Наум Веслиевски,,каде што и
започнува.

Вкупна површина на плански опфат изнесува  П= 1,285ха.

13. Изработка на ЛУПД  за Изградба на објект за производство на електрична
енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, КПбр.4559/1 и
КПбр.4559/2 м.в.,, Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура)
Граници на опфат
- На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.4551, КП бр.4549, КП бр.4561,
КП бр.4548, КП бр.4544, КП бр.4543, КП бр.4539,
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- На исток : Продолжува по граници на на катастарска  парцела КПбр.4536
- На југ : Продолжува по граници на на катастарска  парцела , КП бр.4563, КП
бр.4565, КП бр.4566,
- На запад : КП бр.4557, КП бр.4553, КП бр.4552/2 ,

Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за  Изградба на објект за
производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562,
КПбр.4560, КПбр.4559/1 и КПбр.4559/2 м.в.,, Црвен,, КО Ресен со намена Е2
(супраструктура Општина Ресен е со површина од  3,12ха.

14. Изработка на ЛУПД  за Изградба на објект за производство на електрична
енергија-фотоволтаична централа на КПбр.2562  м.в.,, Трајкова Куќа,, КО Ресен со
намена Е2 (супраструктура)
Граници на опфат
- На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.2574 и  КП бр.2579
- На исток : Продолжува по граници на на катастарска  парцела КПбр.2563
- На југ : Продолжува по граници на на катастарска  парцела , КП бр.4666/1 и  КП
бр.2564
- На запад : КП бр.2580

Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за  Изградба на објект за
производство на електрична енергија-фотоволтаична централа со пристап од
јужната страна на КП.4666/1, м.в.,,Трајкова Куќа,, КО Ресен со намена Е2
(супраструктура) Општина Ресен .
Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 2,60 ха

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2207/21 Претседател
31.10.2019 год. Никола Станковски 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 објавување на Заклучокот по Планот за вработување за

2020 година на Општина Ресен

Се објавува Заклучокот по Планот за вработување за 2020 година на Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  31.10.2019
година.

Бр.09-2291/18 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски 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 31.10.2019 година, откако го разгледа Планот за
вработување за 2020 година на Општина Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1.Во Планот за вработување за 2020 година на Општина Ресен да се предвиди само
едно работно место за пополнување кој Градоначалникот смета дека е најпотребно
да се вработува.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2207/22 Претседател
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31.10.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

19.

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од Статутот на Општина Ресен
(“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015),
Градоначалникот на Општина Ресен на ден 05.11.2019 година го донесе следното,

Р Е Ш Е Н И Е
за запирање на објавување на  Заклучокот по  Измената и дополнување на План за

вработување за 2019 година на Општина Ресен

1. СЕ ЗАПИРА од објавување Заклучокот по  Измената и дополнување на План за
вработување за 2019 година на Општина Ресен со  бр. Бр.08-2207/23, донесена од
страна на Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2019 година:
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен
гласник на Општина Ресен“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02), во рамките на надлежностите на градоначалникот, се утврдени и обврските за
контролирање на законитоста на прописите на советот (став 1 точка 2) и објавувањето на
прописите на советот во службеното гласило (став 1 точка 3). Во овој контекст, ако
градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со Уставот и законите,
должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето со решение да го запре
неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за запирањето (член 51 став 1).

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2019 година, усвои
дневен ред со точка- Измената и дополнување на План за вработување за 2019 година на
Општина Ресен, водеше расправа и го донесе следниот Заклучок со бр. Бр.08-2207/23 од
31.10.2019 година со следната содржина:
“Во Измената и дополнување на Планот за вработување за 2019 година на Општина Ресен
да се предвиди само едно работно место за пополнување кој Градоначалникот смета дека
е најпотребно да се вработува.“

Со горенаведеното Советот на Општина Ресен  постапил спротивно на одредбиите
од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“
бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18,198/18 и 142/19) и Законот за локална самоуправа
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Имено, во член 20-б став 1 и став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор,се
предвидува дека

(1) Функционерот кој раководи со институцијата е должен, најдоцна до 1 септември во
тековната година, да изготви предлог план, кој заедно со предлог на буџетското барање го
доставува на согласност до органот надлежен за буџетот на институцијата.

(11) Планот за кој е добиено позитивно мислење од Министерството за информатичко
општество и администрација може да се менува во текот на годината за која се однесува
само по претходно добиена согласност од надлежните органи за давање на согласност

Со тоа се дава должност на Функционерот кој раководи со институцијата во нашиот
случај на Градоначалникот да изработува и предлага до органот надлежен за буџетот на
институцијата- Советот на единица на локална самоуправа, Годишен План за
вработување. Бидејќи согласно член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа
- Градоначалникот одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите
на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со
закон.

Додека член 20-б став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор,гласи:
Органите надлежни за буџетот на институцијата се должни да дадат согласност, односно
да дадат забелешки во однос на предлог планот најдоцна во рок од еден месец од приемот
на предлог планот.

Предлог за измени и дополнување на Годишниот план за вработување за 2019
година на Општина Ресен, беше доставен до советниците на ден 17.01.2019 година за 25-
та та седницата закажана за ден 25.01.2019 година, на 25 тата седница Предлогот за
измени и дополнување на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општина
Ресен даден од страна на Градоначалникот беше повлечен од дневен ред со мнозинство
гласови од присутните членови на Советот на Општина Ресен, и не беше разгледуван од
страна на Советот на Општина Ресен во наредно закажаните седници.

Бидејќи, Советот не водеше расправа и не го разгледуваше предлог Планот во
законски определениот рок, следуваше Градоначалникот да побара добивање согласност,
односно позитивно мислење  за измени и дополнување на Годишниот план за
вработување за 2019 година на Општина Ресен од страна на Министерството за
информатичко општество и администрација и тоа со допис бр.20-113/2 од 30.08.2019
година, на тоа барање Општина Ресен доби Позитивно мислење од страна на
Министерството  на ден 12.09.2019 година,  а се тоа во согласност со член 20-б став (10)
од  Законот за вработените во јавниот сектор кој го пропишува следното,

- Доколку органот надлежен за буџетот на институцијата или Секретаријатот за
спроведување на Рамковниот договор или Министерството за информатичко
општество и администрација не постапат по барањето за согласност во
роковите утврдени во ставовите (2), (6) и (8) на овој член, ќе се смета дека
согласноста е дадена.

Со тоа се заокружи процесот на добиванње на согласнот за Измена и дополнување
на Годишниот план за вработување  на Општина Ресен за 2019 година.

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 31.10.2019 година,
дополнувајќи го дневниот ред со точка-материјал за кој веќе е добиена согласност од
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надлежното Министерство, и носејќи го Заклучокот со бр. Бр.08-2207/23 од 31.10.2019
година, постапил спротивно на одредбите на Законот за вработените во јавниот сектор
како и Законот за локална самоуправа, поради тоа следуваше да се одлучи како во
диспозитивот на ова Решение.

Примерок од ова Решение да се достави до Советот на Општина Ресен, кој треба
повторно да одлучува и при одлучувањето да ги има во предвид фактите изнесени во
образложението на ова Решение.

Бр.09-2291/19 Градоначалник
05.11.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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