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1. 
 
 
 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 
 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

 
 

 
За прогласување на Заклучокот за усвојување  Програма: МБО – 
Прекугранична соработка проект: Жените во мрежа за иновации и 
претприемништво - Win – Win 
 
Се прогласува  Заклучокот за усвојување на  Програма: МБО – 
Прекугранична соработка проект: Жените во мрежа за иновации и 
претприемништво - Win – Win        , што Советот на Општината Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
Бр.08- 2397/1                                                         Градоначалник  
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски,ср  
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на седницата 
одржана на 24.08.2012 година, откако  ja  разгледа Програмата  МБО – 
Прекугранична соработка проект: Жените во мрежа за иновации и 
претприемништво - Win – Win  го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Програмата  МБО – Прекугранична соработка проект: 
Жените во мрежа за иновации и претприемништво -  Win – Win . 
 
 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/3                                   Претседател, 
24.08.2012 год.                     Мемед Мурати с.р           
Р е с е н                                                                                                                                

 
 
2. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З А К Л У Ч О К 
за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на 

Општина Ресен за 2012 година 
 
  

   Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на 
Општина Ресен за 2012 година, што Советот на Општината Ресен ја донесе 
на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
Бр.08- 2397/2                                                         Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски, ср  
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 28 став 1 од Законот за 
финансирање на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и член 23 од Статутот на Општина Ресен 
(„Службен гласник на општината Ресен“ бр. 7/10), Советот на општината 
Ресен на Седницата одржана на 24.08.2012 година донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на Буџетот на 
Општина Ресен за 2012 година 

 
 

Член 1 
 Општ дел 
 Во Буџетот на општината Ресен за 2012 година („Службен гласник на 
општината Ресен“ бр. 1/12 година) се вршат следните измени: 
 
               БУЏЕТ 2012    РЕБАЛАНС 
 
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ    258,340,091    258,340,091 
 Даночни приходи     68,535,200     65,476,911 
  

Неданочни приходи       7,102,946       
7,102,946 
  

Капитални приходи        9,200,000      
10,800,000 
  

Приходи од дотации   119,920,000    121,378,289 
  

Трансфери       43,281,945      43,281,945 
  

Приходи од донации     10,300,000      10,300,000 
 
II. ВКУПНИ РАСХОДИ    258,340,091    258,340,091 
  

Од утврдени намени   257,340,091    257,740,091 
  

Резерви         1,000,000           600,000 
 
III. ДЕФИЦИТ                      0           0_ 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ                     0           0_ 
 
Прилив   
 
          0           0 
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Домашни приливи                     0           0 
  

Приливи од странски заем                    0           
0 
Одлив                        0           
0 
 Отплата на главница                    0           0  
                     
                     

 
 

Член 2 
 Приходите по извори и видови на приходи и расходи по основни 
намени и програми се утврдени во консолидираниот Биланс на приходите и 
расходите, Билансот на тековно-оперативните расходи и Билансот на 
капитални расходи на Општина Ресен за 2012 година и тоа како што 
следува во ребалансот. 
 

Член 3 
 Приходите во износ од 258.340.091 денар искажани во Билансот на 
приходите на Буџетот на Општина Ресен за 2012 година се распоредени на 
корисници и поблиски намени во посебниот дел. 
 

Член 4 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општина Ресен. 
 
 
 

Совет на Општина Ресен 
 
 
 

Бр. 07-2310/4       Претседател                           
24.08.2012 година                         Мемет Мурати,с.р,  
Ресен 
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3. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 
                За прогласување на   Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Ресен за II  Квартал - јануари-јуни 2012 година. 

 
 
Се прогласува   Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Ресен за II Квартал - јануари-јуни 2012 година., што Советот на Општината 
Ресен го донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 2397/3                                                          Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа  Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за II квартал- 
јануари-јуни2012 година го донесе следниот  
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 
Општина Ресен за II квартал- јануари-јуни 2012 година. 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/5                      Претседател,           
24.08.2012 год.                                                                      Мемет Мурати с.р 
 Ресен 
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4. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

за прогласување на  Одлука 
за определување на име на спортската сала 

која се наоѓа во училишниот двор на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен 
 

Се прогласува Одлука за  определување на име на спортската сала која се 
наоѓа во училишниот двор на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен, што Советот на 
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/4                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                           Михаил Волкановски с.р  

 
 

Врз основа на член 4 и 5  од Законот за определување на имиња на 
улици, плоштади и мостови и на други инфраструктурни објекти ( Службен 
весник на РМ бр. 66/04 , 55/07,145/10,136/11) и  член 23 став 1 точка  29 од 
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010), а во врска со Листата за определување  на имиња на улици, 
плоштади, мостови и други инфрастуктурни објекти на   подрачјето  на 
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен„ бр.3/2012), Советот 
на Општина Ресен на седницата одржана на ден  24.08.2012 година, ја 
донесе следната: 

ОДЛУКА 
за определување на име на спортската сала 

 која се наоѓа во училишниот двор на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен 
 
 
 

Член 1 
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За име на  спортската сала  која се наоѓа во училишниот двор на СОУ 
„ Цар Самоил“ Ресен  се определува: 

“ Др. Христо Татарчев „ 

  Член 2 
  

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
 

Бр.07-2310/6                                                                                    Претседател,              
24.08.2012 година                                                                    Мемет Мурати с.р 
Ресен 
 
 
5. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 
                                     З А К Л У Ч О К 

 

За прогласување на Одлуката за донесување на изменување и 
дополнување на Детален урбанистички план на дел од УЕ-2 во 
Ресен,Општина Ресен   

  
   Се прогласува Одлуката Одлуката за донесување на изменување и 
дополнување на Детален урбанистички план на дел од УЕ-2 во 
Ресен,Општина Ресен , што Советот на Општината Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 

 
   

Бр.08- 2397/5                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на  и член 26 став 5 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ( „Службен весник на РМ“ бр.60/11- пречистен 
текст ) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Службен 
гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10 ), Советот на Општина Ресен  на 
седницата одржана на ден 24.08.2012  година, донесе 

О   Д   Л   У   К   А 

за донесување на изменување и дополнување на 
Детален урбанистички план на дел од УЕ-2 во Ресен, 

Општина Ресен 
   

Член 1 

    Се донесува Одлука за изменување и дополнување на Деталниот 
урбанистички план на дел од УЕ-2 во Ресен, Општина Ресен  , по добиена 
Согласност бр.16-14606/4  од 30.07.2012 година на Министерството за 
транспорт и врски. 

Член 2 

            Границите на опфатот на измените и дополнувањето се: 

-          север – дел од улица„ 29 Ноември“, 
-          исток – дел од ул.„Мите Богоевски“ до пресек со 

улица„Ленинова“, 
-          југ- дел од улица„ Ленинова“ до пресек со дел од улица „Иво Лола 

Рибар“ 
-          запад – во правец север- југ покрај ОУ„Мите Богоевски“(тоа е дел 

од улица „Иво Лола Рибар“ 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3 ха.               
                              

Член 3 

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

Совет на Општина Ресен   

    Бр.07- 2310/7                                                                      Претседател 
      24.08.2012                                                                        Мемет Мурати с.р 
    Ресен  
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6. 
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на  Одлука 
За формирање на Комисија за подготвителни работи  

за модернизација, одржување  и надградба на системот за уличното 
осветлување  на подрачјето на Општина Ресен 

 
 

 
Се прогласува Одлука за формирање на Комисија за подготвителни работи 
за модернизација, одржување  и надградба на системот за уличното 
осветлување  на подрачјето на Општина Ресен, што Советот на Општината 
Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/6                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 

 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од 
Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 
7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 
24.08.2012 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
За формирање на Комисија за подготвителни работи  

за модернизација, одржување  и надградба на системот за уличното 
осветлување  на подрачјето на Општина Ресен 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира  Комисија за подготвителни работи  
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за модернизација, одржување  и надградба на системот за уличното 
осветлување  на подрачјето на Општина Ресен (во понатамошниот текст : 
Комисијата) 
 

Член 2 
 

Комисијата ќе ги извршува следните работи: 
 

 
- подготовка на извештај за претходна анализа за основните елементи 

на проектот кои се показатели за природата на договорот што треба 
да биде склучен со цел за воспоставување на јавно приватно 
партнерство, имајќи ја предвид дефиницијата за јавно приватно 
партнерство од овој закон 

 
- изработка на физибилити студија за оправданост на доделување на 

концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство 

 
- процена на влијанието врз животната средина на концесијата на 

добра од општ интерес или на јавното приватно партнерство и 
 

- други активности неопходни за спроведување на постапката.  
 
 

Член 3 
 

Комисијата во состав од пет членови , ќе биде составена од 
Општинската  администарција. 

 
                                                 Член 4  
 
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен, со решение да ги 

именува членовите на истата Комисија. 
 

                                                             Член 5 
  

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во “Службен Гласник на Општина Ресен” 
 
                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 Бр. 07-2310/8                                                                             Претседател  
24.08.2012 г.                                                Мемед Мурати с.р 
  Ресен 
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7. 

 
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

За прогласување на Одлука за  подршка  на проект  за изградба  на 
фотонапонска електроцентрала на кровот на 

ОУ „ Гоце Делчев“  Ресен 
 
 

     Се прогласува Одлуката  за  подршка  на проект за изградба  на 
фотонапонска електроцентрала на кровот на ОУ „ Гоце Делчев“  Ресен, 
што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/7                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 

 
 
Врз основа на чл.50 ст.1 т.6 од Законот за Локална самоуправа (Сл. 

Весник на РМ бр.5/2002) и чл.23 т.47 од Статутот на Општина Ресен (Сл. 
Гласник на Општина Ресен бр.7/2010), Советот на Општина Ресен, на  
седницата одржана на ден 24.08.2012 година, ја донесе следната 

 
 

 
ОДЛУКА 

За  подршка  на проект  за изградба  на 
фотонапонска електроцентрала на кровот на  

ОУ „ Гоце Делчев“ Ресен 
 

 
Член 1 

 
Со оваа одлука се дава подршка на проект  на фотонапонска 

електроцентрала од 2 x 50 kW, на кровот на ОУ „ Гоце Делчев“ Ресен, од  
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страна на „М-ЛАН СОЛАР“ Дооел Скопје, друштво за производство, 
трговија и услуги. 

Член 2 
 

Се планира изградба на: 
Фотонапонксата електрична централа  со инсталирана моќност од 50 

КW, на кровот на ОУ „ Гоце Делчев“ Ресен, ќе се изгради за потребите на 
училиштето, електричка енергија искључиво ќе ја користи само училиштето, 
истата ќе се изгради како донација од Словенија. 

Фотонапонксата електрична централа со инсталирана моќност од 
49,75 КW, на кровот на ОУ „ Гоце Делчев“ Ресен, со целосно финансирање 
од М – Лан Солар, за продажба на електрична енергија на Операторот на 
пазарот во Македонија во период 15 години, за сметка и во корист на М-Лан 
Солар. 

 
Член 3 

 
Изградбата на фотонапонска електроцентрала, ќе има придонес во 

локалниот и економскиот развој на опшината, едукативен придонес за 
учениците и останатата општа јавност, можност за аплицирање во 
меѓународни институции за надградба на овој проект со локалани 
енергетски решенија, како и јакнење на општата свест за користење на 
обновливите извори на енергија. 

 
Член 4 

 
Се овластува градоначалникот на Општина Ресен да потпише 

Меморандум за соработка со „М-ЛАН СОЛАР“ Дооел Скопје, друштво за 
производство, трговија и услуги, каде ќе се дефинират сите потребни 
услови, начини и фази за реализација на овој проект. 

 
Член 4 

 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен 

Гласник на Општина Ресен. 
     

 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
Бр.07-2310/9                                                                                    Претседател              
24.08.2012 год.                                                                         Мемет Мурати с.р 
Ресен 
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8. 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

За прогласување на Програмата за дополнување на Програмата за 
донесување на урбанистички планови за 2012 година 

 
 

Се прогласува Програмата за дополнување на Програмата за 
донесување на урбанистички планови за 2012 година, што Советот на 
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/8                                                         Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 

 

Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ( " Сл.весник на Р. М ." бр.60/11 ) и член 23 став 1 
точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( Сл.гласник на Општина Ресен 
бр.07/2010 ) на седницата одржана на  24.08.2012  година, донесе : 

 

                                                     П Р О Г Р А М А 
За дополнување на програмата за донесување 

на урбанистички планови за 2012 година 
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 Во Програмата за донесување на урбанистички планови за 2012 година под 
Бр.07-2900/28 од 16.12.2011година и Програмите за дополнување на 
Програмите за донесување на урбанистички планови за 2012 година под 
Бр.07-648/38 од 13.03.2012 година и под Бр. 07-1290/3 од 15.05.2012 година 
и под Бр.07-1733/4 од 26.06.2012год. се врши дополнување. 

1. Во глава I – Планови кои се финансираат од буџетот на Општина 
Ресен се додава точка 15 која гласи : 

-         донесување на Урбанистички план за село Стење Општина Ресен 
блок 1 и блок 2 со граници на планскиот опфат. 

    Од Север: 
-         дел од КП. Бр.256/1 
-         дел од КП. Бр . 257/1 
-         дел од КП. Бр. 9/1 

    Од запад: 
-         дел од КП. Бр.9/1 

    Од југ : 
-         дел од КП. Бр. 9/1 
-         дел од КП. Бр. 9/2 

    Од исток: 
-         од спојот на регионалниот пат Ресен – Стење – граница со Р. 

Албанија R 503 по осовината на улицата во с. Стење према север 
-         од спојот на улицата по осовината на регионалниот пат Ресен – 

Стење – граница со Р. Албанија кон југ до КП. Бр.359/7. 
  

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 7.09 ха.  
  

2. Во глава II планови кои ќе се финансираат од физички, правни лица и 
други донатори се додава точка 5 која гласи : 

 
 
-         изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за т.н. 

Сирхан Општина Ресен. 
-         Границите на планскиот опфат се : 
  

  
-         Север – спојот помеѓу пат Отешево – Ресен 
-         Исток – регионален пат Отешево – Ресен 
-         Југ – граница со КП. Бр.196/4 
-         Запад – новопроектиран пат. 
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Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,5 ха.  
  
  

 
Совет на Општина Ресен 

  
  

    Бр.07-2310/10 
   24.08.2012година                                                                    Претседател                
    Ресен                                                                                  Мемет Мурати с.р 
 

9. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

за прогласување на  Одлука за отпочнување на постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на Урбанистички план за село,с.Стење, 

Општина Ресен 
 

Се прогласува Одлука за  отпочнување на постапка за пристапување кон 
изработка и донесување на Урбанистички план за село,с.Стење, Општина 
Ресен што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 

 

 

 
Бр.08- 2397/9                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 12,17 и 26 став 5  од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање( „ Сл.весник на РМ“ бр.60/2011- пречистен текст ) 
и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина 
Ресен ( „ Сл.гласник на Општина Ресен“ бр.07/2010 ),Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 годинa, донесе 

 

 

О Д Л У К А 

За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување 
на Урбанистички план за село,с.Стење, Општина Ресен 

 

Член 1 

    Се отпочнува постапка за пристапување кон  изработка и донесување на 
Урбанистички план за село,с.Стење, Општина Ресен 

 

    Границите на опфатот на измените и дополнувањето се: 

    Од Север: 
-         дел од КП. Бр.256/1 
-         дел од КП. Бр . 257/1 
-         дел од КП. Бр. 9/1 
 

    Од запад: 
- дел од КП. Бр.9/1 

 
    Од југ : 

-         дел од КП. Бр. 9/1 
-         дел од КП. Бр. 9/2 
 

    Од исток: 
-         од спојот на регионалниот пат Ресен – Стење – граница со Р. 

Албанија R 503 по осовината на улицата во с. Стење према север 
-         од спојот на улицата по осовината на регионалниот пат Ресен – 

Стење – граница со Р. Албанија кон југ до КП. Бр.359/7. 
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Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 7 ха. 

  
 

Член 2 
 

    Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на 
буџет на Општина Ресен ,а  донесувач на планот е Општина Ресен. 

  
Член 3 

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

  

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
 

Бр.07-2310/11                                                                               Претседател,                  
24.08.2012 година                                                                   Мемет  Мурати с.р 
Р е с е н 
 

 
10. 
 
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

за прогласување на Одлука за отпочнување на постапка за пристапување 
кон измена и  дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН 

Сирхан,Општина Ресен 
   

 
Се прогласува Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон 
измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН 
Сирхан,Општина Ресен , што Советот на Општината Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 24.08.2012 година. 
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Бр.08- 2397/10                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 
  

 

 

Врз основа на член 11,17 и 26 став 5  од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање( „ Сл.весник на РМ“ бр.60/2011-пречистен текст) и 
член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина 
Ресен ( „ Сл.гласник на Општина Ресен“бр.07/2010), Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 годинa, донесе 

О Д Л У К А 
За отпочнување на постапка за пристапување кон измена и 
дополнување на Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан, 

Општина Ресен 

Член 1 

    Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување на 
Деталниот урбанистички план за ТН Сирхан  ,Општина Ресен. 

    Границите на опфатот на измените и дополнувањето се: 

 
-    Север – спојот помеѓу пат Отешево – Ресен 
-         Исток – регионален пат Отешево – Ресен 
-         Југ – граница со КП. Бр.196/4 
-         Запад – новопроектиран пат. 

  
    Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1,3 ха. 

   
Член 2 

    Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на 
  приватни лица, а  донесувач на планот е Општина Ресен. 

  
Член 3 

    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник 
на Општина Ресен. 
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Совет на Општина Ресен 

  
  

    Бр.07-2310/12 
    24.08.2012 година                                                                 Претседател,           
      Ресен                                                                                 Мемет Мурати с.р 
 
 

11. 
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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 
  

З А К Л У Ч О К 
 

  За измена на Одлуката за утврдување на бесправен објект 
за кој може да се изврши вклопување на објектот 

во урбанистичко планската документација  
За УЕ-2 Ресен 

  
  
  

   Се прогласува Одлуката За измена на Одлуката за утврдување на 
бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објектот во 
урбанистичко планската документација за УЕ-2 Ресен , што Советот на 
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 

  
  
   

Бр.08- 2397/11                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски  

 
 

 
 
 
Врз основа на член 7 став 2, член 24 став 2 и член 26 став 5 од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (" Сл.весник на Р. М." 
бр.60/2011 ) и член 23 став 7 од Статутот нс Општина Ресен ( "Сл.гласник 
на Општина Ресен" бр.07/2010) Советот на Општина Ресен на седницата 
одржана на 24.08.2012год., донесе : 
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О Д Л У К А 
За измена на Одлуката за утврдување на бесправен објект 

за кој може да се изврши вклопување на објектот 
во урбанистичко планската документација  

За УЕ-2 Ресен 
  
  
  
  

Член 1 
    Во членот 1 од Одлуката за утврдување на бесправен објект за кој може 
да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко планската 
документација за УЕ -2 Ресен бр.07-1733/8 од 26.06.2012год. се менува 
бројот на катастарската парцела 6032/2 и треба да гласи : катастарска 
парцела бр.6032/4. 
  

Член 2 
    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник 
на Општина Ресен. 

  
  
   

Совет на Општина Ресен 
  

    Бр.07-2310/13 
    24.08.2012 година                                                                   Претседател,                                
    Ресен                                                                                 Мемет Мурати с.р 
 
 
 
12. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за 

учебната 2011/12 година. 
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Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на 

ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за учебната 2011/12 година., што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/12                                                          Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                                     Михаил Волкановски  
 
 
 
 
 

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен 
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на ОУ„Гоце Делчев“- Ресен за учебната 2011/12  
година., го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„Гоце Делчев“- 
Ресен за учебната 2011/12 година. 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2310/14                       Претседател, 
24.08.2012 год.                         Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                                
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13. 
 
 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за 

учебната 2011/12 година. 
 
 

Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на 
ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за учебната 2011/12 година, што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 

 
 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/13                                                 Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на ОУ„Мите Богоевски“- Ресен за учебната 2011/2012 
година, го донесе следниот 
 
  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на на ОУ„Мите 
Богоевски“- Ресен за учебната 2011/2012 година. 

 
 
 
 
 
 



30  август  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.6 страна 23 
 
 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/15            Претседател,              
24.08.2012 год.                   Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                                
 
 
 
14. 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на ОУ„Браќа Миладиновци“ с.Царев 

Двор  за учебната 2011/12 година. 
 
 

Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на 
ОУ„Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор  за учебната 2011/12 година што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 2397/14                                                 Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на ОУ„Браќа Миладиновци“ с.Царев Двор  за учебната 
2011/12 година , го донесе следниот 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„Браќа 
Миладиновци“ с.Царев Двор  за учебната 2011/12 година . 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/16                       Претседател, 
24.08.2012 год.                          Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                                
 
 
 
 
15. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на ОУ„Димитар Влахов“с.Љубојно за 

учебната 2011/12 година. 
 
 
 
Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на ОУ„Димитар 
Влахов“с.Љубојно за учебната 2011/12 година, што Советот на Општината  
Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 2397/15                                                 Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на ОУ„Димитар Влахов“с.Љубојно за учебната 2011/12 
година го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„Димитар 
Влахов“с.Љубојно за учебната 2011/12 година. 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/17                          Претседател, 
24.08.2012 год.                          Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                                
 
 
 
16. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на ОУ„Славејко Арсов с.Подмочани  за 

учебната 2011/12 година. 
 
 

Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на 
ОУ„Славејко Арсов“с.Подмочани за учебната 2011/12 година., што Советот 
на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
Бр.08- 2397/16                                                 Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на ОУ„ Славејко Арсов“ с.Подмочани, за учебната 
2011/12 година., го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ„ Славејко Арсов“ 

с.Подмочани, за учебната 2011/12 година . 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕ 
Бр.07-2310/18                         Претседател, 
24.08.2012 год.                         Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                                
 
 
 
17. 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на заклучокот по 
Годишниот извештај за работа на Општинска Установа за деца 

Детска градинка 11-ти Септември„ Ресен за учебната 2011/12 година. 
 
 

Се прогласува  заклучокот по Годишниот извештај за работа на 
Општинска Установа за деца Детска градинка 11-ти Септември„Ресен  за 
учебната 2011/12 година., што Советот на Општината  Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/17                                                 Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа Годишниот 
извештај за работа на Општинска Установа за деца Детска градинка“ 11-ти 
Септември„Ресен за учебната 2011/12 година, го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на Општинска Установа 
за деца Детска градинка “11-ти Септември„ Ресен за учебната 2011/12 
година. 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
 
Бр.07-2310/19                Претседател,            
24.08.2012 год.                       Мемед Мурати с.р 
Р е с е н                                                                                                                               
 
 
 
18. 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

за прогласување на  Одлука 
за измена и дополнување на Одлуката  
за давање на послуга на просторија 

 
 
 
Се прогласува Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на 
послуга на просторија, што Советот на Општината Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 24.08.2012 година. 
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Бр.08- 2397/18                                                               Градоначалник         
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од 
Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 
7/2010 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 
24.08.2012 година, донесе 
 

 
О Д Л У К А 

За измена и дополнување на Одлуката  
за давање на послуга на просторија 

 
 

Член 1 
 

Во Одлуката за давање на послуга на просторија бр.07-1994/5 од 
24.08.2011 година, се додава нов член 4,  кој гласи: 

 
„ Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен, со лицето Горан 

Петрович од Ресен ул.„ Мите Трповски“, да потпише договор за послуга на 
просторија, со кое ќе бидат подетално регулирани меѓусебните права и 
обврски“ 

Членот 4 од  истата, ставува член 5. 
 
 
 

Член 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.07-2310/20                                                                Претседател                                               
24.08.2012 година                                                     Мемет Мурати с.р 
Р е с е н 
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19. 
 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

За прогласување на  Одлука за  давање на  времено користење на 
недвижна ствар 

 
 
 
Се прогласува Одлуката Одлука за  давање на  времено користење на 
недвижна ствар, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
 
 
 
Бр.08- 2397/19                                                          Градоначалник        
30.08.2012 год.                                    на Општина Ресен 
Р е с е н                                             Михаил Волкановски с.р 
 

 
 

 
 
Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од 
Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 
7/2010 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден            
24. 08.2012 година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање на  времено користење на 

недвижна ствар 
 

Член 1 
 

Предмет на овој Одлука  е давање  на времено користење на една 
просторија од објектот на Стариот противпожарен дом, сопственост на 
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Општина Ресен, на Општинскиот комитет во Ресен на ПОДЕМ- 

Партија на обединети демократи на Македонија, без надоместок. 
                                                
                                              Член 2 
 
 
 
 
Просторија  од објектот на Стариот противпожарен дом на ТППЕ 

Ресен ќе се користи од страна Општинскиот комитет во Ресен на ПОДЕМ- 
Партија на обединети демократи на Македонија се до правосилно  
завршување на постапката за отуѓување на истиот по пат  на јавно 
надавање . 

                                               Член 3 
 
Се овластува Градоначникот на Општина Ресен да склучи договор со 

преставникот на  Општинскиот комитет во Ресен на ПОДЕМ- Партија на 
обединети демократи на Македонија,  со кој ќе се регулираат  меѓусебните 
права и обврски. 

                                   
                                           Член 4 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ресен“. 
 

 
    СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр. 07- 2310/21                                                                       Претседател,           
24. 08.2012 год.                                   Мемет Мурати с.р 
Ресен      
 
20. 
 

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 разрешување  и именување на членови 

на Училишниот одбор на ОУ,, Гоце Делчев,,  Ресен 
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Се прогласува  заклучокот по Решението за разрешување  и именување на 
членови на Училишниот одбор на ОУ,, Гоце Делчев,,  Ресен што Советот на 
Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 2397/20                     Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                            Михаил Волкановски с.р 
 
 

 
 
 
Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината 

Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 
година донесе 
 

Решение 
за разрешување и именување  на членови на Училишниот  одбор на ОУ,, 

Гоце Делчев,,  Ресен 
 
 1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишниот одбор на 
ОУ,, Гоце Делчев,,  Ресен 
 
 
 - Никола Бундевски 
 - Андријана Ефтимовски 
 
2. За членови во Училишниот одбор на ОУ,, Гоце Делчев,,  Ресен 

 
се именуваат лицата: 

 
- Никола Бундевски 
- Гоце Шиндаковски  
 
 
3. Мандатот на членовите трае три години. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општината Ресен,, 
 
  СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

   Бр. 07-2310/22                   Претседател, 
  24.08.2012 год.                          Мемед Мурати с.р 
   Р е  с е н    
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21. 
 
 
 
 

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 разрешување  и именување на членови 
на Училишниот одбор на ОУ,, Мите Богоевски,  Ресен 

 
 

 
 
Се прогласува  заклучокот по Решението за разрешување  и именување на 
членови на Училишниот одбор на ОУ,, Мите Богоевски,,  Ресен што Советот 
на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 24.08.2012 година. 
 
 
Бр.08- 2397/21                     Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                             Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 

Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината 
Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 
година донесе 

 
Решение 

за разрешување и именување  на членови на Училишниот  одбор на ОУ “ 
Мите Богоевски“  Ресен 

 
 1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишниот одбор на 
ОУ,, Мите Богоевски “  Ресен 
 
 
 - Кице  Тасевски 
 - Велимир Источки 
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2. За членови во Училишниот одбор на ОУ,, Мите Богоевски“  Ресен 
се именуваат лицата: 

 
- Кице Тасевски 
- Џемал Мехмед  
3. Мандатот на членовите трае три години. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општината Ресен,, 
 
 
 

 
                           СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

   Бр. 07-2310/23                   Претседател, 
  24.08.2012 год.                          Мемед Мурати с.р 
   Р е  с е н    
 
 
22. 
 

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 разрешување  и именување на членови 

на Училишниот одбор на ОУ,, Браќа Миладиновцис.Царев Двор 
 

 
 

 
Се прогласува  заклучокот по Решението за разрешување  и именување на 
членови на Училишниот одбор на ОУ,, Браќа Миладиновцис.Царев Двор , 
што Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 23497/22                     Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                            Михаил Волкановски с.р 
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Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината 
Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 
година донесе 
 
                                                 Решение 
             за разрешување и именување  на членови на Училишниот  одбор на 
ОУ,, Браќа Миладиновци с.Царев Двор  

 
 1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишниот одбор на 
ОУ,, Браќа Миладиновци с.Царев Двор  
 
 
 - Златко Коњановски 
            - Никола Тански 
 
2. За членови во Училишниот одбор на ОУ,, Браќа Миладиновци с.Царев 
Двор се именуваат лицата: 

 
             - Златко Коњановски 
            - Никола Тански 
 
 

3. Мандатот на членовите трае три години. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општината Ресен,, 
 
 
 
  СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

   Бр. 07-2310/24                   Претседател, 
  24.08.2012 год.                           Мемед Мурати с.р 
   Р е  с е н     
 
 
23. 

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 разрешување  и именување на членови 

на Училишниот одбор на ОУ,„Димитар Влахов“с.Љубојно 
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Се прогласува  заклучокот по Решението за разрешување  и именување на 
членови на Училишниот одбор на ОУ,, Димитар Влахов“с.Љубојно  што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 
 
 
Бр.08- 23497/23                     Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                            Михаил Волкановски  
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината 
Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 
година донесе 
 
                                                 Решение 
             за разрешување и именување  на членови на Училишниот  одбор на 

ОУ,, Димитар Влахов“с.Љубојно  
 
 1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишниот одбор на 
ОУ,, Димитар Влахов“с.Љубојно  
 
 
 - Спиро Граматниковски 
 - Драги Диневски 
 
2. За членови во Училишниот одбор на ОУ,, Димитар Влахов“с.Љубојно  
се именуваат лицата: 

 
- Спиро Граматниковски 
- Јадранка Гаговска  

 
3. Мандатот на членовите трае три години. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општината Ресен,, 
 
 
 
 
 
 
 
 



30  август  2012 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.6 страна 36 
 
  СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

   Бр. 07-2310/25                   Претседател, 
  24.08.2012 год.                          Мемед Мурати с.р 
   Р е  с е н    

 
 
24. 
 

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 разрешување  и именување на членови 
на Училишниот одбор на ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани 

 
 

 
 
Се прогласува  заклучокот по Решението за разрешување  и именување на 
членови на Училишниот одбор на ОУ,, Славејко Арсов“ с. Подмочни, што 
Советот на Општината  Ресен ја донесе на седницата одржана на 
24.08.2012 година. 
 
 
 
Бр.08- 2397/24                     Градоначалник 
30.08.2012 год.                   на Општина Ресен 
Р е с е н                             Михаил Волкановски с.р 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 23  став 1 точка 32 од Статутот на општината 
Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на  24.08.2012 
година донесе 
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                                                 Решение 
             за разрешување и именување  на членови на Училишниот  одбор на 

ОУ,,Славејко Арсов, с.Подмочани 
 
 1. Се разрешуваат досегашните членови на Училишниот одбор на 
ОУ,, Славејко Арсов“ с.Подмочани  
 
 
 - Благоче Боревски 
 - Алифер Бануши 
 
2. За членови во Училишниот одбор на ОУ,, ОУ,, Славејко Арсов“ 
с.Подмочани се именуваат лицата: 
 
            - Благоче Боревски 
 - Бујар Зејнел 

3. Мандатот на членовите трае три години. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во 

,,Службен гласник на Општината Ресен,, 
 
 
 
  
 
                              СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

   Бр. 07-2310/26                   Претседател, 
  24.08.2012год.                         Мемед Мурати с.р 
  Р е  с е н    
 
25. 
 

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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, 
бр.7/2010) донесувам 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 
За прогласување на   Извештајот за настанатите штети од елементарна 

непогода –пожар. 
 

 
Се прогласува  Извештајот на застанатите штети од елементарни непогода 
–пожар , што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана 
на 24.08.2012 година. 
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Бр.08- 2397/25                                                         Градоначалник 
30.08.2012 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 Општина Ресен, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на 
седницата одржана на 24.08.2012 година, откако  го разгледа  Извештајтајот 
за настанатите штети од елементарна  непогода- пожар го донесе следниот 
 
    

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
 

1. Се усвојува Извештајот за настанатите штети од елементарна 
непогода –пожар . 
 
 

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА   РЕСЕН 
 
Бр.07-2310/27              Претседател,           
24.08.2012 год.                        Мемед Мурати с.р 
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