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АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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НА ОПШТИНА РЕСЕН



1.

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

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

Општина Ресен за 2021 година

Се објавува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина
Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 20.04.2021 година.

Бр.09-915/1 Градоначалник
22.04.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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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 согласност на Одлуката за проследување

на барање на лимит рамка  од банка во вредност од 200.000 евра на ЈКП
Пролетер“Ресен

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за проследување
на барање на лимит рамка  од банка во вредност од 200.000 евра на ЈКП
Пролетер“Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 20.04.2021 година.

Бр.09-915/2 Градоначалник
22.04.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015) и чл 11 од Законот за јавни претпријатија(  Службен весник на РМ бр. 38/96,
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19, 275/2019) , Советот на општина Ресен на ден 20.04.2021
година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за проследување на барање на лимит
рамка  од банка во вредност од 200.000 евра

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката  за проследување на барање
на лимит рамка  од банка во вредност од 200.000 евра кои ќе послужат единствено
за реализација на започнатите проекти SMART WATER SAVЕ и LEES WEST II до
рок од 31.07.2021 година, донесена од Управниот Одбор на ЈКП“ Пролетер„ Ресен
под бр. 02-116/3 од 24.03.2021 година.
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Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник
на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-811/5 Претседател
20.04.2021 година                                                             Никола Станковски с.р.
Ресен

3.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за отстапување и пренесување на правото на

сопственост на патничко моторно возило на ЈКП „ Пролетер“ Ресен

Се објавува Одлуката за отстапување и пренесување на правото на
сопственост на патничко моторно возило на ЈКП „ Пролетер“ Ресен, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 20.04.2021 година.

Бр.09-915/3 Градоначалник
22.04.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

4



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, 13/2013, 8/2015 и
15/2015 )  и член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост,( „ Службен весник
на РМ“, бр.76/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016 и 21/2018),  Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 20.04.2021 година,донесе

О  Д  Л  У  К  А

За отстапување  и пренесување на правото на сопственост  на патничко
моторно возило на ЈКП „ Пролетер“ Ресен

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува и се пренесува правото на сопственост  на
патничко  моторно возило сопственост на Општина Ресен  на ЈКП „ Пролетер“
Ресен.

Член 2

На ЈКП „ Пролетер “ Ресен му се отстапува без надомест  следното моторно
возило :

1 Вид возило Патничко

2 Марка Форд Фокус

3 Тип

4 Бр. На Шасија WFONXXGCDN3V00031

5 боја Сива металик
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Член 3

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-811/6 Претседател,
20.04.2021 година Никола  Станковски с.р.
Ресен

4.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање
согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во Основното

училиште „ Мите Богоевски““ Ресен за учебната 2020/2021 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање
согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во Основното
училиште „ Мите Богоевски““ Ресен за учебната 2020/2021 година, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  20.04.2021 година.

Бр.09-915/4 Градоначалник
22.04.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 53 став 4 и 5 од Законот за основно образование
(Сл.Весник на РМ Службен весник на РМ бр.161/2019) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник наОпштина Ресен” бр.7/2010,
13/2013, 8/2015, 11/2015) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
20.04.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

За измена и дополнување на Одлуката

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Мите Богоевски““ Ресен за учебната 2020/2021

година

Член 1

Со оваа Одлука  се врши измена и дополнување на Одлуката на Советот на
Општина Ресен под бр. 08-1453/19 од 26.08.2020 година , со која се дава согласност
за формирање чисти и комбинирани паралелки од прво до деветто одделение со
помалку од 20 ученици за учебната 2020/2021 година во Основното училиште “Мите
Богоевски “ ,  во делот за ПУ с.Болно   и  истата  гласи:

14. Во ПУ- с. Болно

Прво, второ, трето и четврто одделение  со 11 ученици

Две комбинирани паралелки:

Прво и второ –една комбинирана паралелка  4+1ученици

Трето и четврто одделение – една комбинирана паралелка 4+2 ученици

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на
Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-811 /7 Претседател

20.04.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од Статутот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015),
Градоначалникот на Општина Ресен на ден 22.04.2021 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

за запирање на објавување на Одлуката за одобрување на финансиска
помош на Николче Мајсторовски од с. Јанковец, под бр. 08-811/8 од 20.04.2021
година.

1.СЕ ЗАПИРА од објавување  Одлуката за одобрување на финансиска
помош на Николче Мајсторовски од с. Јанковец, донесена на седница на
Советот на Општина Ресен одржана на  20.04.2021 год, под бр. 08-811/8 од
20.04.2021 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Ресен“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

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

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 20.04.2021
година, го дополни дневниот ред   со точка - да се донесе Одлуката за одобрување
на финансиска помош на Николче Мајсторовски од с. Јанковец,бидејки средствата
му биле потребни за санирање на штета предизвикана од пожар на јаболковите
садници на барателот . По точката Советот  водеше расправа ,без да се разгледа
предлогот на комисија  и на  седницата  на Советот донесена е Одлуката.
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Со донесување на ваквата Одлука  Советот направи повреда на Законот за
заштита и спасување (Службен весник на РМ36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18  и Единствената методологија за процена на
штетите од елементарни и други непогоди (Службен Весник на РМ бр. 75/01)

Во конкретниот случај штетата направена кај барателот не е прогласена на
ниво на елементарна непогода на земјоделско земјиште.

Инаку во случај на  природна  непогода и други несреќа ,процената на
штетата  и утврдување на штетата ја прави комисија, а процената се утврдува  по
единствена Методологија за процена на штета, што ја донесува Владата, на
предлог на Министерството за финансии.

Начинот на работа на комисиите е уредена и со Уредба што ја донесува
Владата.

Утврдувањето на висината на штетата започнува веднаш по настанување на
непогодата и во рок од 360 дена од престанокот на непогодата комисиите  се
должни да изготват извештај за утврдената штета и да го достават до комисијата
што ја формира Владата.

Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата од природни
непогоди и други несреќи што ја формира Владата, врши процена и утврдување на
висината на штетата само кога Републиката ја организира односно учествува во
заштитата и спасувањето.

Процената и утврдувањето на висината на штетата ги опфаќа видот, обемот
и висината на штетата изразена во натура и вредносни показатели, според
подрачјето, дејноста, имотот, сопственоста, времето и причината за настанување
на штетата.

Освен утврдувањето на штетата според критериумите од ставот 1 на овој
член, комисијата го утврдува и извршува обемот и висината на осигурувањето
според општите и посебните правила на осигурување кој се одбива од вкупно
утврдената штета.

Докулку Советот смета дека заради пожарот кој настанал му следува и
обештетување на барателот, сосема незаконски постапил по однос на донесување
на Одлуката , бидејки прво не е природна непогода , бидејки ваквата појава ја
прогласува  државата, а друго општината нема обврска за обештетува штети
настанати на земјоделски земјишта, туку тоа е надлежности на други.

А за висината на финансиската помош што се бара за направена  штетата не
се знае по кои критериуми истата е определена од страна на Советот и дали
барателот е ставен  во состојба на  социјален ризик
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Примерок од ова Решение да се достави до Советот на Општина Ресен, кој
треба повторно да одлучува и при одлучувањето да ги има во предвид фактите
изнесени во образложението на ова Решение.

Бр.09-915/5 Градоначалник

22.04.2021 година                                                          Живко Гошаревски с.р.

Р е с е н

10



С О Д Р Ж И Н А:

1. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2021
година ........................................................................................ ..............стр.

2. Одлука за давање согласност на Одлуката за проследување на барање на
лимит рамка  од банка во вредност од 200.000 евра на ЈКП
Пролетер“Ресен................................................................................. ......стр.

3. Одлука за отстапување и пренесување на правото на сопственост на патничко
моторно возило на ЈКП „ Пролетер“
Ресен................................................................................................ ........стр.

4. Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за давање согласност за
формирање паралелки со помалку од 20 ученици во Основното училиште „
Мите Богоевски““ Ресен за учебната 2020/2021 година......................стр.

5. Решение за запирање на објавување на Одлуката за одобрување на
финансиска помош на Николче Мајсторовски од с. Јанковец, под бр. 08-811/8
од 20.04.2021 година..............................................................................стр.

11

BiljanaK
Typewritten text
2

BiljanaK
Typewritten text
3

BiljanaK
Typewritten text
5

BiljanaK
Typewritten text
7

BiljanaK
Typewritten text
8


