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112. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлукта за формирање  

на верификациона комисија 
  
 
 
 Се прогласува Одлуката за формирање на верификациона комисија, што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/1            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 

 
Врз основа на член 9  став 2 од Деловникот на Советот на Општина Ресен, 

Советот на општината на седницата одржана на ден 17.12.2010 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
За формирање на верификациона комисија 

 
 

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

 
- Зоран Илиевски, претседател 
- Александар Доновски, член 
- Татјана Узуновска, член 
 
 
2. Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 

,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
 

 
      СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

Бр.07- 2761/3          Птретседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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113. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлукта за верификација 
на мандат на член на Совет на Општина Ресен 

  
 
 
 Се прогласува Одлуката за верификација на мандат на член на Совет на 
Општина Ресен,  што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана 
на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/2            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 
 

 Врз основа на член 7 став 1 од Деловникот на Советот на општината Ресен, 
Советот на Општината Ресен на седницата одржана на  17.12.2010 година, донесе  
 
 
 

О Д Л У К А 
За верификација на мандат на член на 

Советот на општината Ресен 
 
 
 1. Се верифицира мандатот на член на Советот на Општината Ресен и тоа на: 
 
 -Љупчо Рунчевски 
 
 
 2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен гласник на Општина Ресен,, 
 
 
       СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
 
Бр.07-2761/4           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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114. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решението за избор на член 

на Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања 

  
 
 
 Се прогласува Решението за избор на член на Комисијата за мандатни 
прашања, избори и именувања, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/3            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 
 
 Врз основа на член 23 став 1 точка 42 и  од Статутот на општината Ресен 
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на ден 17.12.2010 година, донесе 
 
 
       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
      за избор на член на  Комисијата за мандатни 
              прашања, избори и именувања 
 
 
 1. За член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања се избира 
лицето: 
 

- Кире Божиновски 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 
       СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
  
Бр. 07-2761/5           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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115. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решението за избор на член 

на Комисијата за финансирање, буџет и 
локален економски развој 

  
 
 
 Се прогласува Решението за избор на член на Комисијата финансирање, буџет 
и локален економски развој, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/4            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
   
 
 Врз основа на член 23 став 1 точка 42 и  од Статутот на општината Ресен 
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на ден 17.12.2010 година, донесе 
 
 
       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 избор на член на  Комисијата за финансирање, 
                     буџет и локален развој 

 
 
 1. За член на Комисијата финансирање , буџет и локлаен развој се избира 
лицето: 
 
 - Александар Доновски 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 
    СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-2761/6           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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116. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај 

за извршување на Буџетот на Општина Ресен 
  
 
 
 Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 
на Општина Ресен, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/5            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
   
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го  разгледа Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Ресен го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Ресен. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
 
Бр.07-2761/7                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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117. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за измена на распоредот 

на средствата во Буџетот на Општината Ресен 
за 2010 година 

  
 
 
 Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на 
Општината Ресен за 2010 година, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/6            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
   
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,,бр.5/2002 година) и член 23став 1 точка 4 од Статутот на 
општина Ресен бр.7/2010 година), Советот на општина Ресен на седницата одржана 
на ден 17.12.2010 година донесе 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Ресен за 2010 година 

 

Член 1 

 
 Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во буџетот на 
општина Ресен за 2010 година и тоа на следниот начин: 
 

 
Програма 
Поставка                                                                     Буџет       Самофин.      Донации        Дотациии     Кредити 

 
К 20    МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

 
464940    Трансфери при пензионирање                                                               0                  0                    0        - 50.000                      0 
426990     Други оперативни расходи                                                                   0                  0                    0           50.000                      0 
 
    N10    ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

401130  Основни плати – други вработени                                                          0                  0                    0       - 500.000                      0 
402110  Основни придонеси за ПИО                                                                    0                  0                    0       - 100.000                      0 
425760   Превозни услуги во образованието                                                        0                  0                    0         600.000                      0 
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   N20    СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                                           
 

401130   Основни плати-други вработени                                                            0                   0                    0      - 121.000                       0 
402110   Основни придонеси за ПИО                                                                   0                   0                    0        - 65.000                       0 
425760   Превозни услуги во образованието                                                        0                   0                   0         186.000                       0 
 
  V10    ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
 

401130   Основни плати-други вработени                                                            0                   0                    0       - 430.000                      0 
402110   Основни придонеси за ПИО                                                                   0                   0                    0       - 173.000                      0 
421240   Течни горива                                                                                            0                   0                    0         300.000                       0 
424210   Одржување на згради                                                                              0                   0                    0         303.000                       0 

 

                                                                                                                                  0                    0                    0                    0                      0 
 
 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на 
буџетот на оптштината за 2010 година а ќе се објави во ,,Службен гласник на општина 
Ресен,, 
 
        СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07- 2761/8                Претседател, 
17.12.2010 год.                                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 

 
 
118. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за измена на Одлуката за  

извршување на Буџетот на Општина Ресен на 2010 година 
  
 
 
 Се прогласува Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/7            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” број 5/2002), член 23 став 5 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на 
Република Македонија” број 61/2004, 96/2004 и 67/07) и  член 4 ст.2 од Законот за 
изменување и дополнување на  Законот за плата и други надоместоци на  избрани и 
именувани лица во Република Македонија (Службен весник на Република  
Македонија бр. 92/2010 год. , 42/10 и 97/2010 год.) и член 23  Статутот на Општина 
Ресен (Службен гласник на Општината Ресен” број 7/2010 ), Советот на Општината 
Ресен на седницата одржана на ден 17.12,2010  година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 

За измена на Одлуката за  извршување на  Буџетот на Општина Ресен за 2010 

година 

 

Член 1  

 

  Во Одлуката за извршување на буџетот на Општина Ресен за 2010 год, ( 
Службен гласник бр. 1/10 ) во членот 13 алинеа  1 , износот од 26.229,00 ден. се 
заменува со износ од 23.153,00 ден. 

                                                                     Член 2 

 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Ресен,  а ќе се применува од 1. 11.2010 год. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

Бр. 07- 2761/9                                                                                           Претседател, 
17.12.2010 год.                                                     Мемед Мурати с.р. 
 Р е с е н 
 
 
119. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план 

за 2011 година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен 
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 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на СОУ,,Цар 
Самоил,,Ресен, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/8            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на СОУ 
,,Цар Самоил,, Ресен го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на СОУ ,,Цар Самоил,, Ресен 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/10                             Претседател, 
17.12.2010 год.                    Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
 
120. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план 

за 2011 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на ОУ,,Гоце 
Делчев,,Ресен, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 
 
Бр.08-2859/9            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ОУ 
,,Гоце Делчев,, Ресен го донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ ,,Гоце Делчев,, Ресен 
 

 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/11                            Претседател, 
17.12.2010 год.                   Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
 
 
 
121. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2011 

година на ОУ ,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор 
  
 
 
 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на ОУ,,Браќа 
Миладиновци,, с. Царев Двор, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/10            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 
 
 
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 389 
 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ОУ 
,,Браќа Миладиновци,, с.Царев Двор го донесе следниот 
 

 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ ,,Браќа 
Миладиновци,,  с.Царев Двор. 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/12                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
 
122. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2011 

година на ОУ ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на 
ОУ,,Славејко Арсов,, с. Подмочани, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/11            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ОУ 
,,Славејко Арсов,, с.Подмочани го донесе следниот 
 
 
 
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 390 
     

  З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ ,,Славејко Арсов,,  
с.Подмочани. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2761/13                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
123. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2011 

година на ОУ ,,Димитар Влахов,, с.Љубојно 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на 
ОУ,,Димитар Влахов,, с. Љубојно, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/12            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ОУ 
,,Димитар Влахов,, с.Љубојно го донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ ,,Димитар Влахов,,  
с.Љубојно. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/14                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 391 
 
124. 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2011 

година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември,, Ресен 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на 
ЈОУДГ,,11-ти Септември,, Ресен, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/13            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ЈОУДГ ,, 
11-ти Септември,, Ресен го донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ЈОУДГ,,11-ти 
Септември,, Ресен 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/15                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
125. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2011 

година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија,, Ресен 
  
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 392 
 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2011 година на ОУ Дом 
на култура ,,Драги Тозија,, Ресен, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/14            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2011 година на ОУ Дом 
на култура ,, Драги Тозија,, Ресен го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Финансискиот план за 2011 година на ОУ Дом на култура 
,,Драги Тозија,, Ресен. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/16                           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
126. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за културни 
 активности што се финансираат од буџетот на Општина  

Ресен за 2011 година 
  

Се прогласува Заклучокот по Програмата за културни активности што се 
финансираат од буџетот на Општина Ресен за 2011 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/15            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 393 
 

 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за културни активности што се 
финансираат од буџетот на Општина Ресен за 2011 година  го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за културни активности што се финансираат од 
буџетот на Општина Ресен за 2011 година. 

 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/17                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
127. 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  
одбележување на значајни настани и личности од  

Општина Ресен за 2011 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за одбележување на значајни 
настани и личности од Општина Ресен за 2011 година, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/16            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за одбележување на значајни 
настани и личности од Општина Ресен за 2011 година го донесе следниот 
 
 
 



 
20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 394 

 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за одбележување на значајни настани и личности од 
Општина Ресен за 2011 година  
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2761/18                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
 
 
128. 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

активности на Општина Ресен во областа на 
образованието во 2011 година 

  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за активности на Општина Ресен во 
областа на образованието во 2011 година, што Советот на Општината  Ресен го 
донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
 
Бр.08-2859/17            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

 
Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за активности на Општина Ресен во 
областа на образованието во 2011 година го донесе следниот 
 
 
 
 
 
 
 



20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 395 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за активности на Општина Ресен во областа на 
образованието во 2011 година. 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/19                           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
 
 
129. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

унапредување на здравствената и социјална 
 заштита во Општина Ресен за 2011 година  

  
 
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за унапредување на здравствената и 
социјална  заштита во Општина Ресен за 2011 година, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/18            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за унапредување на здравствената 
и социјална  заштита во Општина Ресен за 2011 година го донесе следниот 
 
 
 



 
20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 396 

 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за унапредување на здравствената и социјална  
заштита во Општина Ресен за 2011 година. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2761/20                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
 
130. 

Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  
спортски активности што ќе се финансираат од  

Буџетот на Општина Ресен за 2011 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за спортски активности што ќе се 
финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2011 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/19            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за спортските активности што ќе се 
финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2011 година го донесе следниот 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за спортските активности што ќе се финансираат од 
Буџетот на Општина Ресен за 2011 година 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2761/21                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 



 
20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 397 

 
131. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

Проекти од областа на културата 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за Проекти од областа на културата, 
што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 
година. 
 
 
Бр.08-2859/19            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за проекти од областа на културата 
го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за проекти од областа на културата. 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
 
Бр.07-2761/22                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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132. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

Урбанистичко планирање донесување на  
урбанистички планови за 2011 година 

  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за Урбанистичко планирање 
донесување на урбанистички планови за 2011 година, што Советот на Општината  
Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/21            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за Урбанистичко планирање 
донесување на урбанистички планови за 2011 година го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за Урбанистичко планирање донесување на 
урбанистички планови за 2011 година. 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
 
Бр.07-2761/23                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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133. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

водоснабдување со вода за пиење во населените места 
кој не се приклучени на регионалниот водовод 

во Општина Ресен за 2011 и 2012 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за водоснабдување со вода за пиење 
во населените места кој не се приклучени на регионалниот водовод во Општина 
Ресен за 2011 и 2012 година, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/22            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за водоснабдување со вода за 
пиење во населените места кој не се приклучени на регионалниот водовод во 
Општина Ресен за 2011 и 2012 година го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените 
места кој не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2011 и 
2012 година. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/24                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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134. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучоците по Програмата за  
изградба на фекални канализации за периодот 

2011-2012 година 
  
 
 Се прогласуваат Заклучоците по Програмата за изградба на фекални 
канализации за периодот 2011-2012 година, што Советот на Општината  Ресен ги 
донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/23            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за изградба на фекални 
канализации за периодот 2011-2012 година ги донесе следните 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  Ц И 
 

1.Се усвојува Програмата за изградба на фекални канализации за периодот 
2011-2012 година. 

2. Се задолжува Општинската администарција Во Програмата покрај 
споменатите села да се внесе и изградба на фекална канализација за с.Дрмени и за 
истата да изготви финансиска конструкција. 
 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/25                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
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135. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучоците по Програмата за  
чистење на речните корита во Општина Ресен 

за 2011 година 
  
 
 Се прогласуваат Заклучоците по Програмата за чистење на речните корита на 
Општина Ресен за 2011 година, што Советот на Општината  Ресен ги донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/24            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за чистење на речните корита за 
2011 година ги донесе следните 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  Ц И 
 

1.Се усвојува Програмата за  чистење на речните корита во Општина Ресен за 
2011 година. 

 
2. Во Програмата  за чистење на речните корита во Општина Ресен  за 2011 

година во наведените активности кој се однесуваат на речните корита пред 
Брајчинска река да стои Стипонска река и Источка река. 
 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/26                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
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136. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  
организирање и фунлкионирање на зимската 
служба на подрачјето на Општина Ресен 

за сезоната 2010/2011 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за организирање и функционирање 
на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2010/2011 година, 
што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 
година. 
 
 
Бр.08-2859/25            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за организирање и функционирање 
на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2010/2011 година го 
донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за организирање и функционирање на зимската 
служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2010/2011 година.   
 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/27                          Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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137. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  
изградба, реконструкција, одржување и заштита 

на локалните патишта и улици во Општина 
Ресен за 2011-2012 година 

  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2011-2012 
година, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/26            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2011-2012 
година го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за  изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2011-2012 година 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/28                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р.  
Р е с е н 
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138. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

заштита на животната средина и природата 
за 2011 година 

  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за заштита на животната средина и 
природата за 2011 година, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/27            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за  заштита на животната средина и 
природата за 2011 година го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за заштита на животната средина и природата за 
2011 година.  
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
 
 
Бр.07-2761/29                           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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139. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  
спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2011 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести за 2011 година, што Советот на 
Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/28            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за  спроведување на општи мерки 
за заштита на населението од заразни болести за 2011 година го донесе следниот 
 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести за 2011 година 
 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/30                           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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140. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Програмата за работа  на 
Советот на Општина Ресен за 2011 година 

  
 
 Се прогласува Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 2011 
госина, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/29            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 Vrz osnova na ~len 23 to~ka 3 od Statutot na Op[tina 
Resen(,,Sl.glasnik,,broj 7/2010 godina), i ~len 87 od Delovnikot za rabota 
na Sovetot na Op[tina Resen,  Sovetot na Opшtina Resen na sednicata 
odr`ana na 17.12.2010 godina , donese  
 
 
 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
Za rabota na Sovetot na Op[tina Resen 

za  2011 godina 
 
 1.OP{T  DEL 
 
 Soglasno nadle`nostite [to proizleguvaat od Ustavot na Republika 
Makedonija,Zakonot za lokalna samouprava, Statutot I Delovnikot za 
rabota na Sovetot na Op[tina Prilep,Sovetot donesuva Programa za 
rabota za 2011 godina.  
 Vo Programata se obele`ani osnovnite ramki i nasoki za rabota na 
Sovetot vo kalendarskata 2011 godina so nadle`nosti koi se vo 
ingerencii na Sovetot. 
 Programata ovozmo`uva transparentnost vo rabotata na Op[tinata 
i e otvorena za postojano pro[iruvawe i dopolnuvawe soglasno 
uka`uvawa na zainteresirani subjekti i poedinci od Op[tinata. 
 
 
 



 
20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 407 
 

 2.POSEBEN DEL 
 
 
 JANUARI 
  
 1.Izve[taj za realizirawe na urbanisti~kite planovi na Op[tina 
Resen za 2010 godina. 
  Predlaga~:Gradona~alnik 
  Izrabotuva: Sektor za komunalni     raboti, urbanizam i 
za[tita na `ivotnata sredina. 
 2.Izve[taj za ostvaruvawe na programata za proslavi i 
manifestacii za 2010 godina. 
  Predlaga~:Gradona~alnik. 
  Izrabotuva:Sektor za pravni , op[ti raboti,javni dejnosti  
finansiski pra[awa. 
 3.Izve[taj za rabotata na soobra]ajnata inspekcija za 2010 godina 
  Predlaga~:Inspektor po soobra]aj. 
  Izrabotuva:Inspektor po soobra]aj. 
 4.Izve[taj za rabota na grade`no-urbanisti~kata inspekcija za 2010 
godina. 
  Predlaga~:Inspektor. 
  Izrabotuva:Inspektor. 
 
 
 5.Izve[taj za rabotata na komunalnata i turisti~kata inspekcija za 
2010 godina. 
  Predlaga~:Inspektor. 
  Izrabotuva:Inspektor. 
 6.Izve[taj za bezbednosnata sostojba vo Op[tina Resen za 2010 
godina. 
  Predlaga~:Policiska stanica-Resen. 
  Izrabotuva:Policiska stanica-Resen. 
 7.Izve[taj za rabotata na Dom na kultura,,Dragi Tozija,,-Resen za 
2010 godina. 
  Predlaga~:Doma na kultura,,Dragi Tozija,,-Resen. 
  Izrabotuva:Direktor na  Dom na kultura ,,Dragi Tozija,,-
Resen. 
 8.Programa za proslavi i manifestacii vo Op[tina Resen za 2011 
godina. 
  Predlaga~:Gradona~alnik. 
  Izrabotuva:Sektor za pravni,javni i op[ti raboti. 
 9.Izve[taj za realizirawe na Programata za rabotata na Sovetot na 
Op[tina Resen za 2010 godina 
  Predlaga~:Gradona~alnik. 
  Izrabotuva: Sektor za pravni,javni i op[ti raboti. 
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 FEVRUARI 
 
 1.Izve[taj za realizacija na Programata za 
izgradba,rekonstrukcija, odr`uvawe i za[tita na lokalnite pati[ta i 
ulici vo Op[tina Resen za 2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Sektor za urbanizam i komunalni raboti. 
  
 2.Izve[taj za realizacija na programata za ureduvawe i odr`uvawe 
na gradskite grobi[ta za 2010 godina, i informacija za sostojbata so 
nedostatok na grobni mesta i prezemeni merki za re[avawe na ovoj 
problem. 
 Predlaga~:JKP,,Proleter,,-Resen 
 Izrabotuva:Direktor na JKP,,Proleter,,-Resen. 
 
 3.Izve[taj za sprovedeniot popis vo Op[tina Resen za 2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awa. 
  
 4.Izve[taj za realizacija na programata za odr`uvawe na 
komunalnata higiena za 2010 godina  
 Predlaga~:UO na JKP,,Proleter,,-Resen. 
 Izrabotuva:Direktor na JKP,,Proleter,,-Resen. 

5.Kvartalen izve[taj za izvr[uvawe na buxetot na op[tina Resen za 
~etvrtiot kvartal od 2010 godina.  

Predlaga~:Gradona~alnik. 
Izrabotuva:Oddelenie za finansisiki pra[awa. 
6.Sovetni~ki pra[awa. 
 
 
MART 
 
1.Godi[na  smetka za Buxetot na op[tinata za 2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 IzrabotuvaOddelenie za finansiski pra[awa. 
2.Godi[en izve[taj za buxetot na Op[tina Resen za 2010 godina. 
    

Predlaga~:Gradona~alnik. 
  Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awa 
  
 3.Godi[na smetka na JKp,,Proleter,,-Resen za 2010 godina. 
  Predlaga~:UO na JKP,,Proleter,,-Resen. 
  Izrabotuva:Slu`ba za smetkovodstvona JKP,, Proleter,, - 
Resen 
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4.Izve[tai za realizirawe na Finansisikite planovi na pette 
osnovni u~ili[ta vo Op[tina Resen i na Srednoto op[tinsko u~ili[te. 
 
  Predlaga~i:UO na u~ili[tata. 
  Izrabotuva:Slu`ba za smetkovodstvo. 
 
 5.Izve[taj za realizirawe na Finansiskiot plan na Detska 
gradinka,,11-ti Septemvri,,-Resen. 
  Predlaga~:UO na Detska gradinka,,11-ti Septemvri,,-Resen. 
  Izrabotuva:Slu`ba za knigovodstvo. 
 
 6.Izve[taj za realizirawe na Finansiskiot plan na Dom na 
kultura,,Dragi Tozija,,-Resen. 
  Predlaga~:UO na ,,Dragi Tozija,,-Resen. 
  Izrabotuva:slu`ba za knigovodstvo. 
 
 APRIL 
 
 1.Kvartalen izve[taj za prviot kvartal od 2011 godina. 
   

Predlaga~:Gradona~alnik. 
Izrabotuva:Oddelenie za finansisiki pra[awa. 

 
2.Izve[taj za realizacija na programata za vodosnabduvawe so voda 

za piewe  na podra~jeto na op[tinata za 2010. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 
3.Izve[taj za realizacija na  Programata za komunalno ureduvawe 

za 2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
4.Izve[taj za realizacija na Programata za uli~no osvetluvawe za 

2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
  
5.Izve[taj za  realizacija na Programata za vertikalna i 

horizontalna signalizacija  za 2010 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 
6.Informacija za plasmanot na jabolkata vo Op[tina Resen od 

rekolta 2010 godina. 
 Predlaga~:gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti.  
7.Sovetni~ki pra[awa. 
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MAJ 
 
 1.Informacija za sostojbata so kulturnoto i prirodno nasledstvo 
na podra~jeto na Op[tina Resen. 

 Predlaga~:gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti.  

 2.Programa za spomen obele`ja na podra~jeto na Op[tina Resen. 
 

 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti.  

 
 3.Informacija za sostojbata vo sportot i fizi~kata kultura vo 
Op[tina Resen. 

 Predlaga~:gradona~alnik. 
          Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
 
4.Informacija za sostojbata so socijalnata za[tita na decata,na 

licata so telesna popre~enost,deca bez roditeli, so posebni potrebi, 
zasegnati so droga,alkohol isl. 

  
 Predlaga~:gradona~alnik. 
          Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
5.Informacija za sproveduvawe na merki za spre~uvawe na pojava 

na zarazni bolesti,epidemii i sl., kako i sostojbata so malignite 
zaboluvawa i merki za prevencija od ovie zaboluvawa. 

  
 Predlaga~:gradona~alnik. 
          Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 

 6.Informacija za zagrozenost na op[tinata od prirodni 
nepogodi,epidemii,epizootii i drugi nesre]i. 

 Predlaga~:gradona~alnik. 
          Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 

sorabotka so Domot za narodno zdravje-Resen i Bolnicata za 
nespecifi~ni i belodrobni zaboluvawa vo Ote[evo. 
 JUNI 
  
 1.Godi[ni izve[tai za rabotata na osnovnite u~ili[ta vo u~ebnata 
2010/2011 godina. 
 Predlaga~;UO na u~ili[tata. 
 Izrabotuva:Direktor. 
 2.Izve[taj za rabotata na Detska gradinka,,11-ti Septemvri,,-Resen. 
 Predlaga~;Upraven odbor. 
 Izrabotuva:Direktor. 
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 3.Informacija za po~etokot na turisti~kata sezona  vo Op[tina 
Resen. 

   Predlaga~:Gradona~alnik. 
   Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti i 

Oddelenie za LER. 
4.Informacija za funkcioniraweto na mesnata samoprava vo 

Op[tina  Resen. 
   Predlaga~:Gradona~alnik. 

 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti i 
Oddelenie za LER. 
 5.Informacija za realizacija na sredstvata od op[tinskata 
nagrada za izgradba na nova zgrada za protivpo`arnata edinica i 
rekonstrukcija na OU-,,Slavejko Arsov,,-s.Podmo~ani. 
 Predlaga~:gradona~alnik. 

   Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so u~ili[teto i Edinicata za protivpo`arna za[tita. 
 
 JULI 
         1.Donesuvawe na Delovnik za rabota na Sovetot i Pravilnici za 
rabota na Komisiite. 

   Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti . 
         2.Informacija za hidrolo[kata sostojba vo op[tinata i 
snabduvaweto so voda za navodnuvawe na podra~jeto na  op[tinata. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti . 
 
          3.Informacija za socijalniot status na naselenieto vo Op[tina 
Resen. 
    
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so Centar za socijalbni raboti i Biroto za vrabotuvawe . 
 
 4.Informacija za natalitetot vo Op[tina Resen i demografska 
analiza. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so Dom za narodno zdavje i Mati~nata slu`ba . 
 
 
 5.Kvartalen izve[taj za vtor kvartal od 2011 godina. 

 Predlaga~:Gradona~alnik. 
Izrabotuva:Oddelenie za finansisiki pra[awa. 
  6.Sovetni~ki pra[awa. 
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AVGUST 
 
 1.Programa za proslavuvawe na 11-ti Septemvri. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
 2.Predlog-Odluka za dodeluvawe nagrada na Manifestacijata 
,,Prespanski jabolkober,, 2011 godina. 
 Predlaga~:komisija za dodeluvawe nagradi i priznanija. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
 
 3.Informacija za sostojbata i predlog merki za za[tita od 
po`ari. 
 Predlaga~;Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so Edinicata za protivpo`arna za[tita i Pe na Centarot za 
upravuvawe so krizi. 
 4.Informacija za sostojbata so sportskite tereni i objektite, so 
predlog-merki. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
 5.Informacija za sportot i fizi~kata kultura vo Resen. 
 Predlaga~:gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so instituciite od sportot vo Op[tina Resen. 
 
 SEPTEMVRI 
 1.Programi za rabota na osnovnite i srednoto op[tinsko u~ili[te 
za u~ebnata 2011/2012 godina. 
 Predlaga~:UO na u~ili[tata. 
 Izrabotuva:Direktor. 
  2.Izve[taj za rabotata na Srednoto op[tinsko u~ili[te ,,Car 
Samoil,,-Resen za u~ebnata 2010/2011 godina. 
 Predlaga~:UO na u~ili[teto. 
 Izrabotuva:Direktor. 
 3.Izve[taj za koristeweto na prostorot pred delovnite subjekti za 
periodot od 01.01.2011 do 31.08.2011 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awai Oddelenie 
za administrirawe na danoci,taksi i nadomestoci. 
 4.Informacija za rezultatite od  turisti~kata sezona  2011 
godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva :Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti i 
Oddelenie za LER. 
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 OKTOMVRI 
 
 1.Informacija za prevzemeni merki i aktivnosti za plasmanot na 
industriskoto i konzumnoto jabolko od rekolta 2011 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti vo 
sorabotka so PE na Ministerstvoto za zemjodelie,[umarstvo i 
vodostopanstvo vo resen i Agencijata za pottiknuvawe na zemjodelieto. 
 2.Programa za odr`uvawe na ulicite vo zimski uslovi vo Op[tina 
Resen. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
  
 
 3.Informacija za po~etokot na u~ebnata  godina, sostojbata vo 
pred[kolskata ustanova i srednoto op[tinsko u~ili[te. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za pravni,op[ti i javni dejnosti. 
 4.Sovetni~ki pra[awa. 
 
 
 NOEMVRI 
 
 1.Kvartalen izve[taj za realizirawe na buxetotj-3 kvartal. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awa. 
 2.Programa za izrabotka i donesuvawe na Urbanisti~ki planovi za 
2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 3.Programa za vodosnabduvawe so voda za piewe na podra~jeto na 
Op[tina Resen za 2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 4.Programa za komunalno ureduvawe i ureduvawe na grade`no 
zemji[te za 2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 5.Programa za uli~no osvetluvawe na podra~jeto na Op[tina 
Resen za 2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 6.Programa za izgradba, rekonstrukcija,odr`uvawe i za[tita na 
lokalnite pati[ta i ulici vo op[tinata za 2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam. 
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 DEKEMVRI 
 1.Programa za vertikalna i horizontalna signalizacija za 2012 
godina.   
  
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva: Oddelenie za urbanizam i komunalni raboti. 
 2.Programa za poddr[ka na lokalniot ekonomski razvoj i 
pottiknuvawe na razvojot na turizmot. 
 Predlaga~:Gradona~alnik. 
 Izrabotuva:Oddelenie za pravni, op[ti i javni dejnosti 
 3.Programa za kulturni i sportski aktivnosti [to se finansiraat 
od Buxetot na Op[tina Resen za 2012 godina. 
 Predlaga~:gradona~alnik 
 Izrabotuva:Sektor za  pravni,javni i op[ti dejnosti. 
 
 4.Predlog Finansiski planovi za osnovnite u~ili[ta vo 
op[tinata,i srednoto op[tinsko u~ili[te za 2012 godina. 
 Predlaga~:UO na u~ili[tata;  
 Izrabotuva:Knigovdstvena slu`ba. 
  
 5.Predlog-Finansiski plan za Detska gradinka ,,11-ti Septemvri,, 
za 2012 godina. 
 Predlaga~:UO nagradinkata;  
 Izrabotuva:Knigovdstvena slu`ba. 
 6.Predlog-finansiski plan za 2012 godina za Dom na 
kultura,,Dragi Tozija,,-Resen. 
 Predlaga~:UO na Dom na kultura;  
 Izrabotuva:Knigovdstvena slu`ba.  
 7.Buxetski kalendar za 2012 godina. 
 Predlaga~:Gradona~alnik 

 Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awa. 
 8.Buxet na Op[tina Resen za 2012 godina. 

 Predlaga~:Gradona~alnik 
 Izrabotuva:Oddelenie za finansiski pra[awa. 
 
 
3.NORMATIVEN DEL 
 So ovoj del od programata za rabota na Sovetot na Op[tina 
Prilep se obrabotuva normativnata dejnost na Sovetot [to treba da 
se izvr[uva vo tekot na 2011 godina, koja se sveduva vo donesuvawe 
na normativni akti za usoglasuvawe na postojnite propisi vo 
izminatiot period od strana na Sovetot vrz osnova na propisite 
[to ]e bidat doneseni vo 2011 godina. 
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4.ZAVR{EN DEL 
 
 Imaj]i go predvid golemoto zna~ewe za gra\anite  na 
Op[tinata [to go nosi procesot na decentralizacija, neophodna e 
postojana transparetnost i informiranost za sekoj segment na 
decentralizacijata, odnosno prenesuvawe na nadle`nostite od 
centralnata na lokalnata vlast, so [to ]e se unapredi procesot na 
demokratija vio Op[tinata, sekoj gra\anin vo op[tinata ]e ima 
mo`nost da se zapoznae so pravata,obvrskite i prednostite [to gi 
nosi procesot na decentralizacija, vo pooddelni segmenti na 
`ivotot. 
  Za izvr[uvawe na Programata za rabota na Sovetot se 
zadol`uvaat predlaga~ite,izgotvuva~ite i site ostanatai u~esnici 
da se pridr`uvaat na rokovite utvrdeni vo programata, a isto taka 
buxetot vo delot za Sovet da se prilagodi na ovaa Proghrama za 
rabota za 2011 godina. 
 Vo tekot na 2011 godina Sovetot na Op[tina Resen ]e gi 
razgleduva i site dopolnitelni pra[awa [to ]e proizlezat od 
tekovnoto rabotewe. 

 
                      SOVET NA OP{TINA RESEN 

 
 
Br.07-2761/31           Pretsedatel, 
17.12.2010 god.               Memed Murati с.р. 
R e s e n 

 
141. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

јавно осветлување во Општина Ресен  
За 2011 година 

  
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за јавно осветлување во Општина 
Ресен за 2011 година, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата 
одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/30            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 

Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за јавно осветлување во Општина 
Ресен за 2011 година го донесе следниот 
 
 
       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за јавно осветлување во Општина Ресен за 2011 
година. 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/32                           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
 
142. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по Програмата за  

Работата на ТППЕ за 2011 година 
  
 
 Се прогласува Заклучокот по Програмата за работата на ТППЕ за 2011 
година, што Советот на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 
17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/31            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако ја разгледа Програмата за работата на ТППЕ за 2011 
година го донесе следниот 
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       З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1.Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ за 2011 година 
 
 
                   СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2761/33                         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
 
 
 
143. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за издавање  

на Општински весник 
  
 
 Се прогласува Одлуката за издавање на Општински весник, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/32            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 8 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02 ),   член 91 и 92 од Статутот на Општина Ресен     („ Службен гласник на 
Општина Ресен “, бр. 7/2010 )  , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
ден 17.12.2010 година,донесе 
 
 
 
 
 
 



 20 декември  2010 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК,, бр 12 страна 418 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За издавање на општински весник 

  
Член 1 

 
 Општина Ресен издава Општински весник како месечна публикација во кој се 
објавуваат сите активности на Советот, Градоначалникот, Општинската 
администрација, иституциите во надлежност на Општината и месните заедници. 
 
  

Член 2 
 За издавање на Општинскиот весник, Градоначалникот формира Издавачки 
одбор во кој ќе бидат вклучени двајца членови на Советот на Општина Ресен, 
Општинската  администрација и надворешни соработници кои ќе бидат ангажирани 
на волонтерска основа. 
   

Член 3 
 
 Весникот ќе се печати во тираж од 500 примероци и ќе биде бесплатен за 
граѓаните. 
 Печатењето ќе го врши фирма која ќе биде избрана од страна на општината во 
соодветна постапка, согласно Законот за јавни набавки. 

 
Член 4 

 
 Средствата потребни за издавање на Општинскиот весник се планираат и 
обезбедуваат од Буџетот на Општина Ресен. 
     

Член 5 
 
 Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Ресен. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр.07- 2761/34                           Претседател, 
17.12.2010 год.                                 Мемед Мурати с.р. 
 Р е с е н 
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144. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Одлуката за определување времено изведување 
на наставата на учениците од ОУ„Славејко Арсов“од с. Подмочани 

во простории   
 

  
 
 Се прогласува Одлуката за определување времено изведување на наставата на 
учениците од ОУ,,Славејко Арсов,, од с.Подмочани во просториите на ОУ,,Гоце 
Делчев,, од Ресен, што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана 
на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/33            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 

 
Врз основа на член 22 став1 точка 8  и член 36 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 16 став 1 точка 8 и 
член 23 став 1 точка 31  од Статутот на Општина Ресен     („ Службен гласник на 
Општина Ресен “, бр. 7/2010 )  , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 
ден 17.12.2010 година, донесе 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За определување времено изведување на наставата на 
учениците од ОУ„Славејко Арсов“од с. Подмочани 

во простории на ОУ„Гоце Делечев“ од Ресен 
 
 

Член 1 
 

 Со оваа Одлука се определува временскиот период , местото, начинот  и 
условите за времено изведување на наставата на учениците од ОУ„Славејко 
Арсов“,од с. Подмочани во простории на ОУ„Гоце Делечев“ од Ресен. 
 
  

Член 2 
 

 ОУ Славејко Арсов од с.Подмочани   комплетно ќе ја реновира    училишната 
зграда со средства од Европската комисија, поради тоа   учениците не ќе можат да ја 
посетуваат редовната настава. 
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  Редовната настава почнувајќи од 29.11.2010 година во наредните 6 
месеци,односно до завршувањето на градежните работи   ОУ„ Славејко Арсов“ од 
с.Подмочани ќе ја изведува во просториите на ОУ„ Гоце Делчев“ во Ресен. 
 Наставата ќе се изведува во попладневните часови. 
 За учениците ќе биде обезбеден организиран превоз во двата правци. 
 Зголемените трошоци за изведување на наставата,кои се однесуваат за 
струја,вода и греење да бидат обезбедени од средства од Министерството за 
образование и наука преку блок дотации. 
  

Член 3 
 

Со Договор,  двете страни ги регулираат меѓусебните права и обврски, 
временскиот период како и условите за давањето на просториите од ОУ„Гоце 
Делчев“ од Ресен на користење  на ОУ„Славејко Арсов“ од с.Подмочани ,заради 
изведување на настава . 
 

Член 4 
 
 Се овластува Градоначалникот  на Општина Ресен, во име на општината, да се 
обрати до Министерството за образование и наука на Република Македонија за 
зголемување на средствата заради покривање на зголемените трошоци во наменските 
блок дотации. 
 

Член 5 
 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на 
Општина Ресен. 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
   
Бр.07- 2761/35                         Претседател, 
17.12.2010  год.                               Мемед Мурати с.р. 
 Р е с е н 
 
 
 
145. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Решението за избор на членови 

на Комисијата за еднакви можности  
помеѓу жените и мажите 
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 Се прогласува Решението за избор на членови на Комисијата за еднакви 
можности помеѓу жените и мажите, што Советот на Општината  Ресен го донесе на 
седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/34            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 Врз основа на член 23 став 1 точка 42 од Статутот на општината Ресен 
(,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на ден 17.12.2010 година, донесе 
 
 
 
         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
    за избор на членoви на  Комисијата  за еднакви 

           можности помеѓу жените и мажите 
 
 
 1. За членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите се 
избираат  лицата: 
 

  
-     Мамед Мурати 
- Славица Бочкаровска- Митрева 
- Љупчо Рунчевски 
- Фросе Ѓорѓиевска 
- Татајана Узуновска  

 
 
 3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 
   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-2761/36         Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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146. 

 
Врз основа на член 50 став 1 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 
општината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прогласување на Заклучокот по барањето на  

Спасител Антоновски  
  
 
 Се прогласува Заклучокот по барањето на Спасител Антоновски, што Советот 
на Општината  Ресен го донесе на седницата одржана на 17.12.2010 година. 
 
 
Бр.08-2859/35            Градоначалник 
20.12.2010 год.         на Општина Ресен 
Р е с е н                Михаил Волкановски с.р 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Опшштина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на општината Ресен на седницата одржана на 
17.12.2010 година, откако го разгледа барањето на Спасител Антоновски, го донесе 
следниот  

 
 

    
          З А К Л У Ч О К 
 
1.Советот на Општината Ресен заради финансиската состојба во која се наоѓа 

општината со блокирана сметка  не е во можност да даде финансиска помош на 
бартелот заради поплавите во куќата. На барателот ќе му се помогне финансиски 
кога ќе се создадат услови.  
 
 
         СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 07-2761/37           Претседател, 
17.12.2010 год.                Мемед Мурати  с.р. 
Р е с е н 
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