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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 отпочнување со работа на објектот  „ Јаболче“ во

Општина Ресен во состав на Јавната општинска  установа Детска Градинка „11-ти
септември“ во Општина Ресен

Се објавува Одлуката за отпочнување со работа на објектот  „ Јаболче“ во
Општина Ресен во состав на Јавната општинска  установа Детска Градинка „11-ти
септември“ во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 16.12.2020 година.

Бр.09-2159/1 Градоначалник
16.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 22, став 1 точка 7; член 36, став 1, точка 8; и член 62 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“
бр.5/2002), член 23 став 1 точка 34 од Статутот на Општина Ресен („ Службен
гласник на Општина Ресен “, бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15 ), и врз основа на Мислење
бр.11 – 6950/4 од 15.12.2020 година , донесено од Министерство за труд и социјална
политика, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 16.12.2020
година, донесе

ОДЛУКА

За отпочнување со работа на објектот „ ЈАБОЛЧЕ “ во Општина Ресен  во
состав на    Јавната општинска   установа  Детска градинка „11

Септември“,Општина Ресен

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Ресен дава согласност за отпочнување
со работа на објектот  „ ЈАБОЛЧЕ “ во Општина Ресен во состав на јавната
општинска установа детска градинка „11 Септември“, со седиште на   улица „ Мите
Трповски “  бр. 64 - А, во Ресен со КП. бр.4230/1 заведен во Имотен лист бр.57193
во КО Ресен, во објект со површина од 735,60 м2 и двор од 2560 м2.

Член 2

Објектот „ЈАБОЛЧЕ“ ќе функционира во состав на Јавната општинска
установа детска градинка „11 Септември“,   Ресен.
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Член 3

Објектот е новоизграден објект, согласно стандардите и нормативите за
вршење на дејност на установите за деца. Истиот е од цврста градба и располага
со:

- Главен влез со ветробран, ходник и комуникации,просторија за заеднички
активности – повеќенаменски простор, остава за реквизити од повеќенаменскиот
простор, пет ( 5 ) занимални за деца и тоа : една занимална за деца од 0 до 2 години
од 50м2, две занимални за деца од 2 до 6 години од по 45 м2, една занимална за
деца од 5 до 6 години од 62м2 и занимална за деца од 6 до 10 години од 67 м2, три
(3) санитарни простории, две(2) санитарни простории за возрасни,
административен дел со соба за изолација, дистрибутивна кујна со посебен влез,
остава, просторија за перење.

Греењето во објектот ќе се врши со сопствено парно греење на струја и
пелети, покрај прирородното осветлување, дополнително просториите се
осветлени со лед светла, вратите и прозорите се од ПВЦ профили,  подот е покриен
во зависност од намената на просторијата.

Во дистрибутивната кујна опремата и ситниот инвентар се усогласени со
предвидените НАССР стандарди.  Ручекот ќе се подготвува и дистрибуира преку
централната кујна на Јавната општинска установа детска градинка „11 Септември“,
а дел од оброците ќе се подготвуваат во дистрибутивната кујна.

Член 4

Средствата за опремата и за дидактичките средства се обезбедени од
страна на Министерството за труд и социјална политика, согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста, од Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на установите за деца („Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/14, 40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).

Член 5

Соодветниот стручен кадар ќе се обезбеди согласно Правилникот за
стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.28/14,40/14, 136/14, 71/15, 170/16 и
151/18 ).

Член 6

Активностите во објектот ќе се изведуваат на  македонски јазик и кирилско
писмо,како и на турски јазик, односно за децата на припадниците на другите
заедници воспитно – образовните активности во детските градинки се изведуваат
на јазикот на соодветната заедница за група деца, согласно одредбите од Законот
за заштита на децата.
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Член 7

Во објектот „ ЈАБОЛЧЕ “ на ул. „ Мите Трповски “ бр.64 – А во Ресен, дејноста
ќе се врши согласно Програмата за рано учење и развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.46/14).

Член 8

Средствата за вршење на дејноста за објектот „ ЈАБОЛЧЕ “   ќе се обезбедат
преку Јавната општинска установа детска градинка „11 Септември“ Ресен, во
Општина Ресен,  односно од Буџетот на Општина Ресен, Буџетот на Република
Северна Македонија преку блок дотации и од надоместокот на корисниците на
услугата.

Член 9

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општината  Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 2157/2 Претседател,
16.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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 давање на користење , одржување и управување

на новиот објект на Јавната општинска  установа Детска Градинка „11-ти
септември“ Општина Ресен, објектот „ Јаболче“

на ул.„ Мите Трповски  “,  во Ресен

Се објавува Одлуката  за давање на користење , одржување и управување
на новиот објект на Јавната општинска  установа Детска Градинка „11-ти
септември“ Општина Ресен, објектот „ Јаболче“ на ул.„ Мите Трповски  “,  во
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
16.12.2020 година.

Бр.09-2159/2 Градоначалник
16.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 22, став 1 точка 7; 36, став 1 точка 8; член 62 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
и врз основа на Мислење бр.11- 6950/4 од 15.02.2020 година донесено од
Министерство за труд и социјална политика   Советот на Општина Ресен, на
седницата , одржана на 16.12.2020 година, донесе

ОДЛУКА

За давање на користење, одржување и управувањена новиот објект на јавната
општинска установа  детска градинка „ 11 Септември“, Општина Ресен, во објектот

„ ЈАБОЛЧЕ на ул. „ Мите Трповски“, Ресен

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Ресен го дава на користење, одржување
и управување објектот „ЈАБОЛЧЕ“ во Ресен, со седиште на улица „ Мите Трповски
“ број 64- А , Ресен, со к.п.бр,4230/1 заведен во Имотен лист бр.57193 за КО Ресен,
со корисна површина од 735,6 м2 и двор од 2560 м2,  на Јавната општинска
установа детска градинка „11 Септември“ Ресен.

Член 2

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општината  Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 2157/3 Претседател,

16.12.2020  година Никола Станковски с.р.

Ресен
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