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66. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 
период септември –декември 2009 година. 

 
  

Се прогласува Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 
период септември –декември 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08- 2789/1             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       

П Р О Г Р А М А 
за работа на Советот на Општина Ресен  

за периодот септември-декември 2009 година  
 

Септември  

1. Квартален Извештај за реализирање на буџетот на општината - 2 квартал.    
Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за финансирање, буџет и наплата на 

даноци  
 

2. Годишни програми за работата на основните и средното училиште за учебната 
2009/2010 година.  

Предлагач: Училишни одбори  
Изработува: Директори  
 

3. Програма за работата на Детската градинка ,,11-ти Септември,, за 2009 година 
Предлагач: Управен одбор 

            Изработува: Директор  
4. Информација за состојбата со културното и природното наследство на 
подрачјето на општината.  
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Предлагач: Градоначалник 
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи 
5. Предлог-Програма за спомен обележја на подрачјето на општината Ресен.  
 
 Предлагач: Градоначалник  

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 
работи 

 6.  Информација за состојбата во спортот и физичката култура во општината 
Ресен.  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи 
 7. Информација за состојбата со социјалната заштита на децата на лицата со 
телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога 
и алкохол и слично.  

Предлагач: Градоначалник 
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи 
 
 Октомври  

1. Акциона Програма за заштита и спасување на општината Ресен  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи 
2. План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии и други несреќи.  
 

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи  
3. План за заштита и спасување од пожари на подрачјето на општината Ресен 
 

 Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи 

работи  
Ноември 
 
 1.  Квартален Извештај за реализирање на буџетот на општината - 3 квартал.  

   Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за финансирање, буџет и наплата на 

даноци  
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2. Програма за изработка и донесување на урбанистички планови во 2010 година.  

  Предлагач: Градоначалник 
Изработува: Сектор за комунални работи, 

урбанизам и заштита на животна 
средина  

3. Програма за водоснабдување со вода за пиење на подрачјето на општината 
Ресен за 2010 година. 

    Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за комунални работи, 

урбанизам и заштита на животна 
средина  

4. Програмата за комунално уредување и уредување на градежно земјиште за 
2010 година.  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам и 

заштита на животна средина  
5. Програмата за улично осветлување на подрачјето на општината за 2010 година.  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита 

на животна средина 
 

 6. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните 
патишта и улици во општината Ресен за 2010 година.  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита 

на животна средина  
Декември  

1. Програмата за вертикална и хоризонтална сигнализација за 2010 година  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам и заштита 

на животна средина  
2. Програма за подршка на локалниот економски развој и поттикнување на 
развојот на туризмот.  

Предлагач: Градоначалник 
 Изработува: Сектор за правни, јавни, развојни и општи работи  
 

3. Програма за културни и спортски активности што се финансираат од Буџетот на 
Општина Ресен во 2010 година. 
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 Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за правни, јавни, развојни и општи Работи  

4. Програма за одржување на комуналната хигиена за 2010 година.  

Предлагач: УО на ЈКП ,,Пролетер,,  
Изработува: Директор на ЈКП ,,Пролетер 

 5. Буџетски календар за 2010 година.  

Предлагач: Градоначалник 
 Изработува: Сектор за финасирање, буџет и наплата на 

даноци  
6. Буџет на Општина Ресен за 2010 година  

Предлагач: Градоначалник  
Изработува: Сектор за финансирање, буџет наплата на даноци 
 
 
 
 

Бр.07-2690/3       Претседател, 
25.09.2009 год.             Мемет Мурати с.р. 
Ресен 

 

67. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишниот Извештај за работа на СОУ „Цар 
Самоил“ Ресен за  учебната 2009 година. 

  
Се прогласува Заклучокот по Годишниот Извештај за работа на СОУ „Цар 

Самоил“ Ресен за период септември –декември 2009 година, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 

 
 
Бр. 08- 2789/2               Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако го разгледа 
Годишниот Извештај за работа на СОУ „Цар Самоил“ Ресен за учебната 2008-
2009 година, го донесе следниот: 

 

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишниот Извештај за работа на СОУ „Цар Самоил“ Ресен 
за учебната 2008-2009 година. 
  

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 4                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

68. 

  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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на СОУ „Цар 
Самоил“ Ресен за учебната 2009-2010 година. 

  

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на СОУ „Цар 
Самоил“ Ресен за учебната 2009 -2010 година, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /3              Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на СОУ „Цар Самоил“ Ресен за учебната 2009-
2010 година, го донесе следниот: 

  

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на СОУ „Цар Самоил“ 
Ресен за учебната 2009-2010 година. 
  

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 5                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 
69. 
  
  

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Браќа 
Миладиновци “ с. Царев Двор -Ресен за учебната 2009-2010 година. 

 
  

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Браќа 
Миладиновци “ с. Царев Двор -Ресен за учебната 2009 -2010 година, што Советот 
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /4               Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 



29 септември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.8 страна 132 
 

 
Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор - 
Ресен за учебната 2009-2010 година, го донесе следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ „ Браќа Миладиновци 
“ с. Царев Двор -Ресен за учебната 2009-2010 година. 
  
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

Бр. 07-2690 / 6                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                     Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

70. 

  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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ 
„Славејко Арсов “ с. Подмочани -Ресен за учебната 2009-2010 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ 
„Славејко Арсов “ с. Подмочани -Ресен за учебната 2009 -2010 година, што 
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 
 

Бр. 08-2789 /5             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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   Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на ОУ „Славејко Арсов “ с. Подмочани- Ресен за 
учебната 2009-2010 година, го донесе следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ „ Славејко Арсов“ с. 
Подмочани -Ресен за учебната 2009-2010 година. 
  

 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 7                                   Претседател, 
25.09.2009 год.                                         Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

71. 

  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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ 
„Димитар Влахов “ с. Љубојно -Ресен за учебната 2009-2010 година. 

 
Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ 

„Димитар Влахов “ с. Љубојно -Ресен за учебната 2009 -2010 година, што Советот 
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /6             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р.  
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на ОУ „Димитар Влахов “ с. Љубојно- Ресен за 
учебната 2009-2010 година, го донесе следниот: 

 
  

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ „ Димитар Влахов“ с. 
Љубојно -Ресен за учебната 2009-2010 година. 
  

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 
Бр. 07-2690 / 8                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
  

72. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Гоце 
Делчев “-Ресен за учебната 2009-2010 година. 

 
Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Гоце 

Делчев “-Ресен за учебната 2009 -2010 година, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

 

Бр. 08-2789 /7            Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р.  
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на ОУ „Гоце Делчев “- Ресен за учебната 2009-
2010 година, го донесе следниот: 

  

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ „ Гоце Делчев“-Ресен 
за учебната 2009-2010 година. 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 9                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
  

73. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Мите 
Богоевски “-Ресен за учебната 2009-2010 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на ОУ „Мите 
Богоевски “-Ресен за учебната 2009 -2010 година, што Советот на Општина Ресен 
ја донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /8              Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 



29 септември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.8 страна 136 
 

 
Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако ја разгледа 
Годишната Програма за работа на ОУ „Мите Богоевски “- Ресен за учебната 2009-
2010 година, го донесе следниот: 

  

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Годишната Програма за работа на ОУ „ Мите Богоевски“-
Ресен за учебната 2009-2010 година. 
  

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 10                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

74. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот по годишната сметка на ЈКП „ 
Пролетер“ – Ресен за 2008 година. 

 
Се прогласува Заклучокот по Извештајот по годишната сметка на ЈКП „ 

Пролетер“ – Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

 

Бр. 08- 2789/9              Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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 Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако го разгледа 
Извештајот по годишната сметка на ЈКП „Пролетер“ – Ресен за 2008 година, го 
донесе следниот: 
 

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Извештајот по годишната сметка на ЈКП „ Пролетер“ – 
Ресен за 2008 година. 
  
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 11                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
  

75. 
                                

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работењето на работни единици 
и сектори при ЈКП „ Пролетер“ – Ресен за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работењето на работни 
единици и сектори при ЈКП „ Пролетер“ – Ресен за 2008 година, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /10             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 25.09.2009 година, откако го разгледа 
Извештајот за работењето на работните единици и сектори при ЈКП „Пролетер“ – 
Ресен во 2008 година, го донесе следниот: 

 
 

З А К Л У Ч О К 

  1.  Се усвојува Извештајот за работењето на работните единици и сектори 
при ЈКП „Пролетер“ – Ресен во 2008 година. 
  
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 

 

Бр. 07-2690 / 12                                Претседател, 
25.09.2009 год.                                      Мемет Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

76. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
За прогласување на Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2009 

година. 

 

Се прогласува Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2009 
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 
25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /11              Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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П Р О Г Р А М А  

За одржување на Комуналната Хигиена за 2009 год 

Отпадот претставува остаток во средината од цивилизацискиот промет на 
човекот со материјата . Според дејноста и местото на настанување , може да 
биде комунален и технолошки, а неговите својства го карактеризираат како 
инертен и опасен. 

Разните видови отпад, заради нивните специфични својства и влијанието 
врз здравјето и квалитетот на животот на луѓето и последиците врз животната 
средина, ја условуваат и потребата од воспоставување на „ систем за 
управување со отпадот." 

Тој систем е овозможен со определување на постапките од создавање до 
депонирање на отпадот. 

ЈКП,, ПРОЛЕТЕР" е вклучен во системот на управување со отпадот преку 
својата РЕ„ Комунална Хигиена" која врши собирање, транспортирање и 
депонирање на отпадот од домаќинствата и собирање , транспортирање и 
депонирање на отпад од индустријата и установите. 

Отпадот од домаќинствата се состои од материи, производи и остатоци 
кои човекот ги отфрла, ги згрижува, или има намера да го стори тоа. До колку 
тие се остават неконтролирано во природата би дошло до големо загадување и 
уништување на животната средина. 

За да се ослободиме од ова зло нашата обврска е да го собереме 
отпадот во градот и руралните населени места кои ги опфаќа системот за 
изнесување, ги транспортираме на депонија и ги третираме со рамнење и 
набивање на истите. 

За успешно да се спроведе системот на изнесување на отпадот покрај 
нашите обврски , обврските на нашите корисници се да го соберат отпадот во 
соодветен сад од кој ќе се изнесе и во одредениот ден го постават на место 
лесно достапно за вработените . За колективните згради пак граѓаните се 
должни да го стават во контејнерите поставени во нивна близина, но никако до 
контејнер или во близина на истиот како не би се загадувал просторот и не би 
се отежнувало работењето со нахнаден утовар на расфрланиот отпад. 
Отпадот ке се изнесува редовно од 3700 домаќинства во градот и руралните 
населени места , или од 456752м2 станбен простор,и 454982м2 дворна 
површина, додека во летниот период бројот на домаќинствата во голема 
мера ќе биде поголем, и од32646м2 деловен простор, и 31244м2 дворна 
површина од фирми и установи. 

Собирањето, изнесувањето и транспортирањето на отпадот во градот и 
руралните средини со механоопремата со која што располагаме и со бројот 
на извршителите ќе се изнесува еднаш неделно по реони, додека во 
потесното градско подрачје ќе се изнесува три пати во текот на неделата . 
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Градот и руралните средини се поделени на пет реони по денови , 

улици и месни заедници. 
РЕОН 1- ден на изнесување ПОНЕДЕЛНИК 

Во Ресен 

I .Корчуланска 
2.Ленинова 
З.Ул. 4 
4.Ул. 6 
5.11ти Октомври - до семафори 6.Коле 
Неделковски  
7.Мите Богоевски 
8.Христо Герасовски  
9.Михајло Бочкаровски  
10. Димитар Божиновски 
I1 .Никола Карев 

РЕОН 2 - ден на изнесување ВТОРНИК 

1 .Иво Лола Рибар 
2.7ма Македонска Бригада 
З. Борис Кидриќ 
4.Крсте Мисирков 
5.Таше Милошевски 
6.Охридска 
7.Крсте Трајчевски 
8.Кочо Рацин 
9.Кузман Јосифовски 
10.Гоце Делчев 
11.11ти Октомври - од семафори до Китка 
12.Јосиф Јосифовски - од Китка до Наум Веслиевски 
13.Мите Богоевски - од 29ти Ноември до Собрание 
14.Илинденска 
15.Таше Милошевски — од пошта до паркот 

 
РЕОН 3 - ден на изнесување СРЕДА 

1.29Ноември  
2.11ти Септември  
З.Мите Трповски  
4.Стиф Наумов 
 5.Преспанска 
 6.Наум Божиновски 
 7.Милан Думов 
8.Мите Трајчевски  
9.Бигла  
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10.11ти Октомври-чикмаци 

РЕОН 4- ден на изнесување ЧЕТВРТОК 
 

1 Јосиф Јосифовски 
 2.Наум Веслиевски  
З.Мирче Ацев  
4.4ти Јули 

РЕОН 5 - ден на изнесување ПЕТОК 
1 .Славејко Арсов  
2.Никола Вапцаров  
З.Нијази Бег  
4.Центар- улиците внесени во реонот за Вторник од р.б 10-15 
 
Во руралните населени места РЕОН1- ден на изнесување 
ПОНЕДЕЛНИК 

1 .Стење 
2.Сирхан З.Шурленци 4.Волкодери 
5.Покрвеник 6.Горно Перово 7.Долно 
Перово 
 
 

РЕОН 2- ден на изнесување ВТОРНИК 
1 .Царев Двор 2.Дрмени 

РЕОНЗ- ден на изнесување СРЕДА 
1 .Грнчари 2.Асамати 
 

РЕОН4 -ден на изнесување ЧЕТВРТОК 
1. Јанковец 2.Штрбово 
З.Брајчино 4.Љубојно 
5.Наколец 

РЕОН4 - ден на изнесување ПЕТОК 
1.Горна Бела Црква 2.Долна 
Бела Црква З.Козјак  
4.Крани  
5.Арвати  
6.Долно Дупени 
 

Доколку во текот на 2009 година се набави уште едно возило автосмеќар, 
може да се прошири системот за изнесување и во другите рурални средини 
кои досега не се вклучени во истиот . 

Отпадот кој се создава во производствениот процес во индустријата и 
занаетчиството се карактеризира како технолошки отпад. Овој отпад е со голем 
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габарит и бара посебен третман за што не сме опремени просторно и технички, 
па затоа го изнесуваме само отпадот сличен на домашниот. 

За решавање на проблемот со технолошкиот и медицинскиот отпад во 
општинава,  потребно е доопремување на комуналното 
претпријатие со соодветни контејнери, пристап кон селектирање на отпадот од 
страна на корисниците и негово третирање. 

 
 
 

Бр. 07- 2690 /13       Претседател 
  25.09.2009 год.             Мемет Мурати с.р. 
  Ресен 
 
 
77. 
 
  

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 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за определување критериуми и постапка за 
доделување награда по повод „Преспански Јаболкобер“ 2009 година и субјект за 

реализирање на активностите. 

 

Се прогласува Одлуката за определување критериуми и постапка за 
доделување награда по повод „Преспански Јаболкобер“ 2009 година и субјект за 
реализирање на активностите, што Советот на Општина Ресен ја донесе на 
седницата одржана на 25.09.2009 година. 
 

 

Бр. 08-2789 /12              Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
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            Врз основа на член 21 став 1 точка 38 и 40 од Статутот на Општина Ресен 
(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на 
седницата одржана на ден 25.09.2009 година, донесе 

 

О Д Л У К А  

за определување критериуми, постапка за доделување 
награда по повод „Преспанскиот јаболкобер, 2009 година 

и субјект за реализирање на активностите 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат критериумите, постапката за доделување 

на награда по повод „Преспанскиот јаболкобер,, 2009 година и субјект за 
реализирање на активностите. 

Член2 
Наградата се доделува за особени достигнување во областа на развојот 

на овоштарството и соработката со општината за економски развој. 
Активностите поврзани со манифестацијата ,, Преспански јаболкобер 2009 година 
ќе ги реализиран Здружението на граѓани „Музичка младина,, Ресен. 

Член 3 
 Се доделуваат една награда и признанија. 

Член 4 
Наградите се доделуваат на правни и физички лица, здруженија на граѓани 

и невладини организации. 
Член 5 

Наградата е ,,3латно јаболко,, и признание. 
Член6 

Имињата на наградените, остварувањата за што се доделуваат и видот и 
висината на наградата се објавуваат во „Службен гласник на Општина Ресен,, и 
средствата за јавно информирање. 

Член 7 
Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината 

на денот на одржување на Преспанскиот јаболкобер. 
Член8 

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

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр. 07-2690/14     Претседател, 
25.09.2009 год. Мемед Мурати с.р. 
Р е се н 
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78. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесува 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на ветеринарна амбуланта во 

Ресен. 

 
  

Се прогласува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на ветеринарна амбуланта во 
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 
25.09.2009 година. 
 

Бр. 08-2789 /13             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                 на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
                       
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), член 46 став 4, а во врска 
со член 47 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник 
на РМ,, бр.82/08) и член 21 став 1 точка 5 и 8 од Статутот на Општина 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 4/02), Советот на 
Општина Ресен на седницата одржана на ден 25.09.2009 година донесе 

ОДЛ У К А  

за ослободување од плаќање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште за изградба на 

ветеринарна амбуланта во Ресен 

Член 1 
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Со оваа Одлука се уредува висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште и начинот на уредување на земјиштето со инфраструктури 
инсталации. 

Член2 

За изградба на ветеринарна амбуланта во Ресен на улица ,,6,, број 72, 
инвеститорот Стојчевски Кирил Петар со стан на ул. „6,, бр. 72 во Ресен се 
ослободува од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште. 

Член З 

Објектот ќе се приклучи на постојната електрична, водоводна и 
канализациона инсталација, а за пристап ќе се користи постојната патна мрежа. 

Член 4 

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр.07-2690/15     Претседател, 
25.09.2009 год. Мемед Мурати с.р. 
Р е се н 
 
 
79. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Решението за разрешување и именување на член во 
Училишниот Одбор на ОУ „Мите Богоевски“ Ресен. 

 
Се прогласува Решението за разрешување и именување на член во 

Училишниот Одбор на ОУ „Мите Богоевски“ Ресен, што Советот на Општина 
Ресен го донесе на седницата одржана на 25.09.2009 година. 
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Бр. 08-2789 /14             Градоначалник                      
29.09.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                   Михаил Волкановски с.р. 
          

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.5/02) и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на 
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на 
Општина Ресен на седницата одржана на ден 25.09.2009 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за именување и разрешување на член во Училиштен Одбор во ОУ „Мите 
Богоевски“ Ресен 

 

 1. Лицето Тања Думовска, се разрешува по нејзино барење од член на 
училишниот  одбор во ОУ „Мите Богоевски“ Ресен. 

2. За член во Училишниот Одбор на ОУ „Мите Богоевски“ се именува 
лицето   Кице Тасевски дипломиран земјоделски агроном од Ресен. 

3. Мандатот на членот трае 3 (три) години. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во ,, Службен 
гласник на Општина Ресен,, . 

 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 

Бр. 07 -2690/16       Претседател 
25.09.2009 год.             Мемет Мурати с.р. 
Ресен 
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80. 

И с п р а в к и 

 

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и 
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на 
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) 
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

на Решението за именување на членови во Училишниот одбор во ОУ ,,Гоце 
Делчев,, Ресен 

 

 Во точката 2 наместо бројот ,,4,, треба да стои бројот ,,3,, а во заградата 
наместо зборот ,,четири,, треба да стои зборот  ,,три,,. 

 

Бр.07- 1913/18       Претседател, 
22.07. 2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

 

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и 
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на 
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) 
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

на Решението за именување на членови во Училишниот одбор во ОУ ,,Мите 
Богоевски,, Ресен 
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 Во точката 2 наместо бројот ,,4,, треба да стои бројот ,,3,, а во заградата 
наместо зборот ,,четири,, треба да стои зборот  ,,три,,. 

 

Бр.07- 1913/19       Претседател, 
22.07.2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и 
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на 
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) 
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

на Решението за именување на членови во Училишниот одбор во ОУ ,,Браќа 
Миладиновци,, с. Царев Двор 

 

 Во точката 2 наместо бројот ,,4,, треба да стои бројот ,,3,, а во заградата 
наместо зборот ,,четири,, треба да стои зборот  ,,три,,. 

 

Бр.07- 1913/20       Претседател, 
22.07. 2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и 
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на 
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) 
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

на Решението за именување на членови во Училишниот одбор во ОУ ,,Славејко 
Арсов,, с. Подмочани 
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 Во точката 2 наместо бројот ,,4,, треба да стои бројот ,,3,, а во заградата 
наместо зборот ,,четири,, треба да стои зборот  ,,три,,. 

 

Бр.07- 1913/21       Претседател, 
22.07. 2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
 

 

 

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и 
текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на 
основите училишта објавени во (,,Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) 
утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

на Решението за именување на членови во Училишниот одбор во ОУ ,,Димитар 
Влахов,, с. Љубојно 

 

 Во точката 2 наместо бројот ,,4,, треба да стои бројот ,,3,, а во заградата 
наместо зборот ,,четири,, треба да стои зборот  ,,три,,. 

 

 

Бр.07- 1913/22       Претседател, 
22.07.2009 год.                Мемед Мурати с.р. 
Р е с е н 
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