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1.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот

на Општина Ресен за извештајниот период
01.01.2021 година - 01.06.2021 година (втор квартал)

Се објавува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Ресен за извештајниот период 01.01.2021 година - 01.06.2021 година
(втор квартал), што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.

Бр.09-1821/1 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), а во врска со член 32 став 4 од Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република
Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и 192/15) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 30.08.2021 година, откако го разгледа Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период 01.01.2021
година - 01.06.2021 година (втор квартал), го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за извештајниот период 01.01.2021 година - 01.06.2021 година (втор
квартал).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/2 Претседател

30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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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 дополнување на Статутот на Општина Ресен

Се објавува Одлуката за дополнување на Статутот на Општина Ресен, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.

Бр.09-1821/2 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локлна самоуправа ( „Службен весник
на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 1 точка 1 и член 132 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“,бр.7/10,13/13,8/2015 и 11/2015)
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 30.08.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за  дополнување на

Статутот на Општина Ресен

Член 1

Се  Оваа Одлука се врши  дополнување на  Статутот на Општина Ресен донесен на
ден 13.07.2010 година под број 07-1452/4 („ Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/10),
Измена и дополнувања на Статутот на Општина Ресен бр.07-3736/40 од 06.12.2013 година
( „ Службен гласник на Општина Ресен“, бр.13/13), Измена на Статутот на Општина Ресен
со бр.08-1796/7 од 27.07.2015 година ( „ Службен гласник на Општина Ресен“, бр.08/15) и
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Измена на Статутот на Општина Ресен со бр.08-2623/4 од 29.10.2015 година („ Службен
гласник на Општина Ресен“, бр.11/15), во следните членови:

- во член 3, член 9, член 22, член 65 став 2 алинеја 2, член 72 став 3, член 77 став
3 и член 81 став 1 точка 7, по зборот „Република“ се додава зборот „Северна“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/3 Претседател

30.08.2021 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 Заклучокот по Годишната програма  за работата на ОУ ,,Браќа

Миладиновци’’ – с.Царев Двор за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма  за работата на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Царев Двор за учебната 2021/2022 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/3 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) а во
врска со член 49 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2021 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2021/2022
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Годишната програма за работа на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’
- с. Царев Двор во учебната 2021/2022 година, заведена под арх.бр.03-169/1
од 13.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/4 Претседател
30.08.2021 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 Заклучокот по Годишната програма  за работата на    ОУ

,,Славејко Арсов’’ - с.Подмочани за учебната 2021/2022 година.

Се објавува Заклучокот по Годишната програма  за работата на    ОУ ,,Славејко
Арсов’’ - с.Подмочани за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/4 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) а во
врска со член 49 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2021 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2021/2022 година,
го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Годишната програма за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с.
Подмочани во учебната 2021/2022 година, заведена под арх.бр.01-208/1 од
12.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/5 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

5.

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 Заклучокот по Годишната програма  за работата на    ОУ

,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма  за работата на    ОУ ,,Димитар
Влахов’’ - с. Љубојно за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/5 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 30.08.2021 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2021/2022
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Годишната програма за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с.
Љубојно во учебната 2021/2022 година, заведена под арх.бр.01-89/1 од
12.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/6 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски   с.р.
Ресен

6.

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 Заклучокот по Годишната програма  за работата на  ОУ ,,Гоце

Делчев’’ – Ресен за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма  за работата на  ОУ ,,Гоце
Делчев’’ – Ресен за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/6 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



02 Септември  2021 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.10

7

Врз основа на член 23 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) а во
врска со член 49 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2021 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2021/2022 година, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен
во учебната 2021/2022 година, заведена под арх.бр.03-93/2 од 12.08.2021
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/7 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

7.

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 Заклучокот по Годишната програма  за работата на  ОУ ,,Мите

Богоевски’’ – Ресен за учебната 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма  за работата на  ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/7 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) а во
врска со член 49 од Законот за основното образование („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2021 година, откако ја разгледа Годишната програма
за работа на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2021/2022 година, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен
во учебната 2021/2022 година, заведена под арх.бр.01-243/1 од 13.08.2021
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/8 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

8.
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 Заклучокот по Годишниот извештај за работата на   ОУ

,,Славејко Арсов’’ - с.Подмочани за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот извештај за работата на   ОУ ,,Славејко
Арсов’’ - с.Подмочани за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/8 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен
на седницата одржана на 30.08.2021 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работата на ОУ ,,Славејко Арсов’’ –с. Подмочани за учебната 2020/2021
година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ ,,Славејко Арсов’’ –с.
Подмочани за учебната 2020/2021 година, заведен под арх.бр.03-193/1 од
07.07.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/9                                                                                  Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

9.
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 за формирање паралелки со

помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Славејко Арсов с.Подмочани  за
учебната 2021/2022 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Славејко Арсов с.Подмочани  за
учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/9 Градоначалник
02.09.2021 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
30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Славејко Арсов“ с. Подмочани  за учебната

2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2021/2022 година во Основното училиште “Славејко Арсов “ с. Подмочани и тоа:

Ред. Бр. Училиште Одделение и број
на ученици

Паралелка Вкупно
ученици

1. Централно I-3 III-2 1ком 5
2. Централно II-3  IV-2 1ком 5
3. ПУ

с.Долна
Бела
Црква

I-2 IV-1  V-2 1ком 5

4. ПУ
с.Асамати

I-1  IV-1 1ком 2

5. ПУ
с.Асамати

II-6 III-2 1ком 8

6. Вкупно 5 комбинирани 25

Паралелките на македонски наставен јазик во предметна настава бројната положба
за учебната 2021/22година постојат 4 (четири ) чисти и тоа:

Ред.
Бр.

Училиште Одделение и број
на ученици

Паралелка Вкупно
ученици

1. Централно VI1 1 6
2. Централно VII1 1 4
3. Централно VIII1 1 1
4. Централно IX1 1 5
5. Вкупно 4 чисти 16
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Вкупно на македонски наставен јазик имаме 4 чисти и 5 комбинирани паралелки со 41
ученици.

Паралелките на албански наставен јазик во одделенска настава бројната положба
за учебната 2021/22година постојат 2 (два) комбинирани паралелки и 4 (четири) чисти и
тоа:

Ред.
Бр.

Училиште Одделение и број
на ученици

Паралелка Вкупно
ученици

1. Централно I-1 1 чиста 1
2. Централно II-2  IV-3 1ком 5
3. Централно III-4 1 чиста 4
4. ПУ с.Горна Бела Црква I-2  V-1 1ком 3
5. ПУ с.Горна Бела Црква II-4   III-2 1ком 6
6. ПУ с.Асамати II-4 III-1   V-3 1ком 8

Вкупно 2 чиста и 4комбинирани 27

Паралелките на албански наставен јазик во предметна настава бројната положба
за учебната 2021/22година постојат 4 (четири) чисти и тоа:

Ред.
Бр.

Училиште Одделение и број
на ученици

Паралелка Вкупно
ученици

1. Централно VI2 1 9
2. Централно VII2 1 9
3. Централно VIII2 1 8
4. Централно IX2 1 9
5. Вкупно 4 чисти 35

Вкупно на ниво на училиште ќе имаме 9 комбинирани и 10 чисти паралелки или
вкупно 19 паралелки со 104 ученици.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1728/10 Претседател

30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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10.

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 за формирање паралелки со

помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Димитар Влахов„ с. Љубојно и  за
учебната 2021/2022 година.

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Димитар Влахов„ с. Љубојно и  за
учебната 2021/2022 година., што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/10 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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
30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Димитар Влахов“ с. Љубојнo  за учебната

2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2021/2022 година во Основното училиште “Димитар Влахов “ с.Љубојно и тоа:

а) Комбинирани паралелки : I – V одд

1. с.Љубојно – 6 ученици - 1 паралелка ( македонски наставен јазик )
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2.  с.Штрбово – 5 ученици- 1 паралелка ( македонски наставен јазик )

3.  с.Крани – 2 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )

4.  с.Крани – 7 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )

6.  с.Крани – 4 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )

7.  с. Наколец – 7 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )

б)  Чисти паралелки I – VIII одд.

1.. с.Сливница- 2 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )

2. с.Љубојно - I одд 4 ученици - 1 паралелка (македонскнаставен јазик )

3. с.Љубојно- VI одд 5 ученици- 1 паралелка ( македонски наставен јазик)

4. с. Љубојно-VII одд 5 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )

5. с. Љубојно- VIII одд. 3 ученици -1 паралелка ( македонски наставен јазик )

6. с. Љубојко – IX одд. 2 ученици -1 паралелка ( македоннаставен јазик )

7. с.  Крани – I одд. 6 ученици -1 паралелка ( албански наставен јазик )

8.  с.Долно Дупени -1 ученик- 1 паралелка ( македонски наставен јазик )

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1728/11 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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11.

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 за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „Браќа Миладиновци„ с. Царев

Двор за учебната 2021/2022.

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „Браќа Миладиновци„ с. Царев Двор
за учебната 2021/2022, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/11 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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
30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор за учебната

2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
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2021/2022 година во Основното училиште “Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор и
тоа:

П.У.с.Езерени:

II одделение – 2 ученици. Една чиста паралелка со 2 ученици

П.У.с.Дрмени:

II одделение – 3 ученици.  Една чиста паралелка со 3 ученици

III,IVодделение – 3 ученици.  Една комбинирана паралелка 1+2 ученици

П.У.с.Покрвеник:

I,IV одделение – 2 ученици.  Една комбинирана паралелка 1+1 ученици

III,V одделение – 4 ученици.  Една комбинирана паралелка 2+2 ученици

П.У.с.Стење:

I,II,III,V, одделение – 6 ученици. Една комбинирана паралелка 2+1+1+2 ученици

с.Царев Двор

I,V одделение – 9 ученици. Една комбинирана паралелка 6+3 ученици

III одделение – 2 ученици. Една чиста паралелка со 2 ученици

Турски наставен јазик

IV, Vодделение - 6 ученици. Една комбинирана паралелка 3+3 ученици

I, II,IIIодделение – 14 ученици. Една комбинирана паралелка 5+8+1 ученици

Предметна настава

VI одделение – 8 ученици. Една чиста паралелка.
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VII одделение – 11 ученици. Една чиста паралелка.

VIII одделение – 9 ученици. Една чиста паралелка.

IX одделение – 20 ученици. Една чиста паралелка.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 1728/12 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен

12.

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 за формирање паралелки со

помалку од 20 ученици во Основното училиште „Гоце Делчев“ Ресен за учебната
2021/2022 година.

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „Гоце Делчев“ Ресен за учебната
2021/2022 година., што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/12 Градоначалник
02.09.2021 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
30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „Гоце Делчев“ Ресен за учебната

2021/2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2021/2022 година во Основното училиште “Гоце Делчев  “Ресен и тоа:

Одделение Број на ученици
1 1 а 13
2 1б 13
3 2а 17
4 2б 16
5 3а 9
6 3б 12
7 4а 16
8 4б 14
9 5а 15
10 5б 21
11 6а 17
12 6б 15
13 7а 12
14 7б 12
15 8а 18
16 8б 16
17 9а 13
18 9б 13
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19 9в 12
20 ПУ с.Сопотско 3-5 3 комбинирано
21 ПУ с.Избишта 1 1

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 1728/13 Претседател

30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

13.

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 за формирање паралелки со

помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Мите Богоевски“ Ресен за
учебната 2021/2022 година.

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 20 ученици во Основното училиште „ Мите Богоевски“ Ресен за
учебната 2021/2022 година., што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/13 Градоначалник
02.09.2021 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
30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
Основното училиште „ Мите Богоевски“ Ресен за учебната 2021/2022

година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за формирање чисти и комбинирани
паралелки од прво до деветто одделение со помалку од 20 ученици за учебната
2021/2022 година во Основното училиште “Мите Богоевски  “Ресен и тоа:

1.  1в-турски јазик - 11 ученици

2.   2в – трски јазик - 15 ученици

3.   3в- турски јазик - 9 ученици

4.   4в –турски јазик- 15 ученици

5.   5в -турски јазик- 10 ученици

6.   7в- турски јазик- 16 ученици

7.   8в- турски јазик - 8 ученици

8.   9 а - 7 ученици

9 .  9 б - 11 ученици

10.  9 в – турски јазик -14 ученици

11. ПУ – с. Јанковец  1- 8 ученици, 2 – 5 ученици, 3-13 ученици,4 -8
ученици, 5-9 ученици.

12.ПУ с. Болно работаат две комбинирани паралелки со по две
одделенија , второ - 4  и трето -1 ученик  и четврто – 4 ученици , петто-2 ученици.
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Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 1728/14 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен

14.
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 за формирање паралелки со

помалку од 25 ученици во СОУ„ Цар Самоил “ Ресен за учебната 2021/2022
година.

Се објавува Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со
помалку од 25 ученици во СОУ„ Цар Самоил “ Ресен за учебната 2021/2022 година,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021
година.

Бр.09-1821/14 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 28 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002,
40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,
33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018) и 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) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 30.08.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К A

За давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици цо СОУ„
Цар Самоил“ Ресен за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со ова одлука се дава согласност за формирање паралелки од прва до четврта
година со помалку од 25 ученици за учебната 2019/2020 година во С.О.У “ЦАР САМОИЛ” –
РЕСЕН и тоа:

1. Една комбинирана паралелка од прва година – гимназиско образование на
македонски наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со
со природно математичко подрачје, комбинација Б со вкупно 13 ученици.

2. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А, со вкупно 24
ученици.

3. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на албански наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 7 ученици.

4. Една паралелка од прва година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 6 ученици.

5. Една паралелка од прва година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/ техничар за фитомедицина на
македонски наставен јазик (дуална паралелка) со 10 ученици.
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6. Една паралелка од прва година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/ техничар за фитомедицина на турски
наставен јазик (дуална паралелка) со 2 ученици.

7. Една паралелка од прва година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/ техничар за фитомедицина на
албански наставен јазик со 3 ученици.

8. Една комбинирана паралелка од втора година – гимназиско образование на
македонски наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со
природно математичко подрачје, комбинација А, со вкупно 16 ученици.

9. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 16 ученици.

10. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 11 ученици.

11. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на албански наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 7 ученици.

12. Една паралелка од втора година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 8 ученици.

13. Една паралелка од втора година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/техничар за фитомедицина на
македонски наставен јазик со 9 ученици.

14. Една паралелка од втора година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил– агротехничар/техничар за фитомедицина на турски
наставен јазик со 2 ученици.

15. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 23 ученици.

16. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на  македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 17 ученици.

17. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 11 ученици.

18. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на албански наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 10 ученици.

19. Една паралелка од трета година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 6 ученици.

20. Една паралелка од трета година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – агротехничар/техничар за фитомедицина на
македонски наставен јазик со 10 ученици.

21. Една паралелка од трета година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил– агротехничар на турски наставен јазик со 2 ученици.

22. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 21 ученици.

23. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација А со 26 ученици.

24. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на македонски
наставен јазик природно математичко подрачје, комбинација Б со 10 ученици.
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25. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на албански
наставен јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 7 ученици.

26. Една паралелка од четврта година – гимназиско образование на турски наставен
јазик општествено хуманистичко подрачје, комбинација А со 17 ученици.

27. Една паралелка од четврта година – земјоделско образование – земјоделско
ветеринарна струка, профил – техничар за фармерско производство на
македонски наставен јазик со 22 ученици.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 1728/15 Претседател

30.08.2021 година Никола Станковски с.р.

Ресен

15.
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 Програмата за измена и дополна на програмата  за изработка на

урбанистички планови во Општина Ресен во 2021 година

Се објавува Програмата за измена и дополна на програмата  за изработка на
урбанистички планови во Општина Ресен во 2021 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/15 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на чл. 16 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18 и
32/2020) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седница одржана на 30.08.2021 год. донесе:

П Р О Г Р А М А

Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање

Измена и дополна на програмата за иработка

на урбанистички планови

во Општина Ресен во 2021 година

Вовед

I. Со оваа Програма за Измена и дополна за изработка на урбанистички
планови во Општина Ресен во 2021 година  се планираат активности за
изработка на урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања
врз основа на анализата на постојните планови, анализата на
реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна
неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите
законски прописи за урбанистичко планирање.

Оттука произлегува и измената  на Програматата Ф - Урбано планирање
Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на Урбанистички планови во
Општина Ресен во 2021год. донесена под бр.08-2126/20 од 18.12.2020год
од Советот на Општина Ресен. Така во делот на :
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V. Планови кои ке се финансирани од физички и правни лица за
урбаничка планска документација; се додава точка18 и19 (осумнаесет и
деветнаесет  ) и гласи:

V. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

18. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички про
ект (УП ) вон опфат на урбанистички план, за формирање на градежна парцела с
о намена А1 – домувањево куќи ( А1.6 – други станбени куќи –вили и сличнo ) KП

346/ 17 КО Стење Општина Ресен и истиот ќе биде во согласност Правилникот з
а стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. Весник на РСМ бр.
225/20 и Согласно Законот за урбанистичко планирање Сл.весник на РСМ бр.
32/20 ).

Границите на планскиот опфат :

На Урбанистички проект (УП ) вон опфат на урбанистички план, за формирање на г
радежна парцела сонамена А1 – домувањево куќи ( А1.6 – други станбени куќи –в
или и сличнo ) KП 346/ 17 КО Стење Општина Ресен во целост се поклопува со ката
старската парцела КП 346/17,КО Стење.

Вкупна површина на плански опфат:

на Урбанистички проект (УП ) вон опфат на урбанистички план, за формирање на
градежна парцела со намена А1 – домување во куќи ( А1.6 – други станбени куќи
–вили и сличнo ) KP 346/ 17 КО Стење Општина Ресен, е со површина од 328,7м2.

Урбанистичкиот проект ќе биде финансиран од физичко лице .
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19. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички проек
т (УП ) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за формирање на градежна пар
цела на КП 241 КО Волкодери, со намена Е2 – згради и комплекси на инфраструку
рните системи,   ( Е2.1 –бензински пумпи ) ,с.Волкодери Општина Ресен и истиот ќ
е биде во согласност Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко пла
нирање Сл. Весник на РСМ бр. 225/20 и Согласно Законот за урбанистичко планир
ање Сл.весник на РСМ бр. 32/20 ).

Границите на планскиот опфат :

Урбанистички проект (УП ) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за формира
ње на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, со намена Е2 – згради и компле
кси на инфраструкурните системи,  ( Е2.1 –бензински пумпи ) ,с.Волкодери Општин
а Ресен . Во предложениот проектен опфат, основната класа на намена се дефинир
а како заштитен појас на регионален пат Р-1307,во кој се лоцира објекти со намена
Е2 –згради и комплекси на инфраструктурни системи,( Е 2.1 –бензиски пумпи ) со к
омпатибилни класи на намена од Б1, Д1,Д3. Границите на проектниот опфат во це
лост се поклопува со катастарската парцела КП 241 КО Волкодери

с. Волкодери, Општина Ресен .

Вкупна површина на проектниот опфат:

на Урбанистички проект (УП ) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за форм
ирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, Општина Ресен, е со површи
на од 3360,00м2.

Урбанистичкиот проект ќе биде финансиран од правно лице .
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 - 1728/16 Претседател
30. 08. 2021год. Никола Станковски с.р.
Ресен

16.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон

донесување на Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с.
Волкодери,  за формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со

намена Е2 – згради и комплекси на инфраструкурните системи,   ( Е2.1 –бензински
пумпи ) с.Волкодери  Општина Ресен

Се објавува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с.
Волкодери,  за формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со
намена Е2 – згради и комплекси на инфраструкурните системи,   ( Е2.1 –бензински
пумпи ) с.Волкодери  Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/16 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23  од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ број 32/2020) и член 16 став1 точка1 и член 23 став1 точка
6 од Статутот на Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.08.2021
година ,донесе

О Д Л У К А

за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на

Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с. Волкодери,  за
формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со намена Е2 –
згради и комплекси на инфраструкурните системи,   ( Е2.1 –бензински пумпи )

с.Волкодери  Општина Ресен

Член 1

Се ОДОБРУВА отпочнување постапка за пристапување  и донесување на
Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с. Волкодери,  за
формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со намена Е2 – згради
и комплекси на инфраструкурните системи,   ( Е2.1 –бензински пумпи ) ,с.Волкодери
Општина Ресен

Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с. Волкодери,  за
формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со намена Е2 – згради
и комплекси на инфраструкурните системи,   ( Е2.1 –бензински пумпи ) ,с.Волкодери
Општина Ресен и истиот ќе биде  во согласност Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање  Сл. Весник  на РСМ бр. 225/20 и Согласно
Законот за урбанистичко планирање  Сл.весник на РСМ бр. 32/20 .

Границите на проектниот опфат :

Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с. Волкодери,  за
формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери,   со намена Е2 – згради
и комплекси на инфраструкурните системи,  ( Е2.1 –бензински пумпи ) ,с.Волкодери
Општина Ресен . Во предложениот проектен опфат, основната класа на намена се
дефинира како заштитен појас на регионален пат Р-1307,во кој се лоцира објекти
со намена Е2 –згради и комплекси на инфраструктурни системи,( Е 2.1 –бензиски
пумпи ) со компатибилни класи на намена од Б1, Д1,Д3.   Границите на проектниот
опфат во целост се поклопува со катастарската парцела КП 241 КО Волкодери с.
Волкодери,   Општина Ресен .

Вкупна површина на проектниот  опфат:
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На Урбанистички проект (УП ) за изработка  во Општ Акт  за с. Волкодери,  за
формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, Општина Ресен, е со
површина од  3360,00м2.

Член 2

Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правно  лице.

Член 3

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

СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр.08-1728/17 Претседател
30.08.2021година Никола Станковски с.р.
Ресен
17.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон

донесување на Урбанистички проект (УП )  вон опфат на урбанистички план, за
формирање на градежна парцела  со намена А1 за  KП 346/ 17  КО Стење

Општина Ресен

Се објавува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
донесување на Урбанистички проект (УП )  вон опфат на урбанистички план, за
формирање на градежна парцела  со намена А1 за  KП 346/ 17  КО Стење Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.08.2021 година.

Бр.09-1821/17 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23  од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ број 32/2020) и член 16 став1 точка1 и член 23 став1 точка
6 од Статутот на Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.08.2021
година ,донесе

О Д Л У К А

за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на

Урбанистички проект (УП )  вон опфат на урбанистички план, за формирање на
градежна парцела  со намена А1 – домувањево куќи  ( А1.6 – други станбени куќи

–вили и сличнo ) KП 346/17  КО Стење Општина Ресен

Член 1

Се ОДОБРУВА отпочнување постапка за пристапување  и донесување на
Урбанистички проект (УП )  вон опфат на урбанистички план, за формирање на
градежна парцела  со намена А1 – домувањево куќи  ( А1.6 – други станбени куќи –
вили и сличнo ) KП 346/ 17  КО Стење Општина Ресен.

Урбанистички проект (УП )  вон опфат на урбанистички план, за формирање
на градежна парцела  со намена А1 – домувањево куќи  ( А1.6 – други станбени куќи
–вили и сличнo ) KП 346/ 17  КО Стење Општина Ресен и е во согласност со член
75 од Согласно Правилникот за стандарди и нормативи заурбанистичко планирање
Сл. Весник  на РСМ бр. 225/20 и Согласно Законот за урбанистичко планирање
Сл.весник на РСМ бр. 32/20 )

Границите на проектниот опфат :

На Урбанистички проект (УП)  вон опфат на урбанистички план, за
формирање на градежна парцела  сонамена А1 – домувањево куќи  ( А1.6 – други
станбени куќи –вили и сличнo ) KП 346/ 17  КО Стење Општина Ресен во целост се
поклопува со катастарската парцела КП 346/17, КО Стење.

Вкупна површина на плански опфат:

На Урбанистички проект (УП ) вон опфат на урбанистички план, за формирање на
градежна парцела  сонамена А1 – домувањево куќи  ( А1.6 – други станбени куќи –
вили и сличнo ) KП 346/ 17  КО Стење Општина Ресен, е со површина од  328,7м2.

Член 2
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Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на
поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ физичко лице.

Член 3

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

СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр.08-1728/18                                                                            Претседател
30.08. 2021година Никола Станковски с.р.
Ресен

18.

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 изменување и дополнување усогласување со

Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)
на Одлуката за основање на Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански

регион број 08-1957/4 од 07.02.2008.

Се објавува Одлуката за изменување и дополнување усогласување со Законот
за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на
Одлуката за основање на Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион
број 08-1957/4 од 07.02.2008 , што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/18 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 26 став 5, член 82 став 2, член 84 став 2 и член 86
став 1 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“
бр.24/2021) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на општина Ресен на седницата одржана
на ден 30.08.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
За изменување и дополнување

усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен
весник на РСМ“ бр.24/2021)

на Одлуката за основање на Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански
регион број 08-1957/4 од 07.02.2008

Член 1
Во член 3 од Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот

плански регион зборовите „Булевар 1ви Мај бр.61“ се заменуваат со зборовите
„Томаки Димитровски бр.7 / спрат 2“.

Член 2
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши следниве работи“ се заменуваат со

зборовите „спроведува активности и реализира задачи поврзани со развојните
приоритети на Пелагонискиот плански регион и тоа“.

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на реченицата се додаваат зборовите „и
предлог - проекти за финансирање од Програмата за намалување на
диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на
регионалната конкурентност“.

Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите „најдоцна до 15-ти декември во
тековната година до Бирото за регионален развој“ се заменуваат со зборовите „во
законски определениот рок“.

Во член 4 став 1 на почетокот на алинеа 13 се додаваат зборовите
„изготвува, поднесува апликации и“.

Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот „работење“ се додаваат зборовите „чиј
составен дел е и Извештајот за финансиското работење на Центарот“, а зборот
„доставува“ се заменува со зборот „поднесува“.

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот „административни“ се заменува со
зборовите „административно - технички“.

Во член 4 став 1 по алинеата 16 се додаваат три нови алиеи и тоа:
 Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку

активна поддршка на приватниот сектор;
 Изготвува и реализира проекти и договорени задачи и услуги за

министерства и други државни институции и
 Врши други активности за поттикнување на развојот на планскиот

регион.
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Член 3
Во член 5 став 1 зборот „раководител“ се заменува со зборот „директор“, а

зборот „конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој се додаваат зборовите „во
согласност со Законот за рамномерен регионален развој“.

Во член 5 став 2 по зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите „гласови од
вкупниот број на членови со право на глас“.

Во член 5 став 3 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.

Член 4
Членот  6  се менува и гласи:

„За директор на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува
условите утврдени во Законот за рамномерен регионален развој.

Мандатот на директорот му престанува во случаите утврдени со Законот за
рамномерен регионален развој.

Директорот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот во
согласност со Законот за рамномерен регионален развој.

Во случај кога не е избран директор на Центарот или предвреме му
престанал мандатот, Советот за развој на Пелагонискиот плански регион именува
вршител на должноста директор на Центарот се до изборот на нов директор, без
јавен оглас, од редот на вработените во Центарот, а најдолго шест месеци.

Вршителот на должноста директор ги има сите права и обврски на директор
на Центарот.“

Член 5
Членот  7  се менува и гласи:
„Директорот на Центарот:

- го претставува и застапува Центарот,
- управува со имотот на Центарот и е потписник на сметката на Центарот,
- го предлага годишниот финансиски план и завршната годишна сметка на

Центарот и завршните годишни сметки на проектите на Центарот,
- донесува Правилник за систематизација на работни места во стручната

служба на Центарот, по претходно позитивно мислење од Советот за развој на
Пелагонискиот плански регион,

- раководи со стручната служба на Центарот,
- ги предлага на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион:

програми, проекти, извештаи и останатите документи кои се изготвуваат од страна
на Центарот, а треба да се усвојат од страна на Советот за развој на планскиот
регион,

- раководи со процесот на следење на спроведувањето на Програмата за
развој на Пелагонискиот плански регион,
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- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството од Законот за рамномерен регионален развој, кои
се во  надлежност на Центарот,

- раководи со изработката на Предлог-проектите за развој на планскиот
регион,

- раководи со процесот на спроведување на одобрените проекти за развој на
планскиот регион,

- иницира и воспоставува соработка со други надлежни државни органи и со
донаторски органиции кои поддржуваат проекти за развој на Пелагонискиот
плански регион и на општините што влегуваат во неговиот состав,

- обезбедува правилно и  законито користење, одржување и  заштита на
имотот на Центарот и

- врши други работи утврдени со закон и други работи  поврзани со
активностите на Центарот.“

Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
„Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната служба на Центарот ја донесува

Советот за развој на Пелагонискиот плански регион на предлог на директорот на
Центарот.

Правата, обврските и одговорностите на вработените во стручната служба
на Центарот се уредуваат во согласност со Законот за работни односи и истите
немаат статус на административни службеници.

Платата на директорот на Центарот ја утврдува Министерот за локална
самоуправа по претходна согласност од Владата.

Бројот на вработени службеници во Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.“

Член 7
Во член 9 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот „директорот“.
Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се додаваат зборовите „за следната

календарска година“, а зборовите „мора најдоцна“ се заменуваат со зборот „мора“.
Во член 9 ставот 5 се менува и гласи:
,,По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Пелагонискиот плански

регион мора да го усвои Финансискиот план на Центарот.“

Член 8
По членот 11 се додава нов член 11 - а кој гласи:

„Член 11 - а
Општините кои влегуваат во состав на Пелагонискиот плански регион, кои

се крајни корисници на проекти за развој на планскиот регион, исплаќаат средства
во висина до 15% од проектната (пресметковна) вредност на одобрен проект на
Центарот за реализација и имплементација на проектот.
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Основните критериуми за висината на средствата за проектите исплатени на
општините кон Центарот од ставот 1 на овој член се утврдени во Законот за
рамномерен регионален развој.

Поблиските критериуми за висината на средствата за исплата за Центарот
од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за локална самоуправа.

Средствата од ставот 1 на овој член општините, ги префрлаат на сметка на
Центарот, пред започнување на постапката за јавна набавка, најдоцна во рок од 30
дена од денот на потпишување на договорот за реализација на проектот кој Бирото
за регионален развој го склучува со Центарот.

Општините кои нема да ги исплатат средствата од ставот 1 на овој член, го
губат правото на користење на средствата, при што Центарот ќе ги наплати
договорените средства од доделените средства за реализација на проектот, а
преостанатите средства  ќе бидат распределени за финансирање на проекти од
листата на позитивно оценетите проекти.“

Член 9
Во член 12 став 1 зборот „Раководителот“ се заменува со зборот

„Директорот“, а по зборовите „за работа на Центарот“ се става запирка и се
додаваат зборовите „кој е составен дел на годишниот извештај за работењето на
Центарот,“.

Во член 12 став 2 по зборот „доставува“ се додаваат зборовите “на
усвојување“.

Член 10
Во член 13 став 1 зборот „раководителот“ се заменува со зборот

„директорот“.

Член 11
Членот 16 се менува и гласи гласи:
„Заради имплементација на член 31 од Законот за рамномерен регионален

развој, Министерот за локална самоуправа и директорот на Центарот склучуваат
договор за соработка за тековната година, а Градоначаниците на општините од
Пелагонискиот плански регион и директорот на Центарот склучуваат договор за
дополнителни средства за кофинансирање на задачите и активностите на
Центарот за тековната година.“

Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во („Службен гласник

на општина  Ресен“).

Бр.08-1728/19 Претседател на Совет на Општина Ресен

30.08.2021година                                               Никола Станковски с.р.

Ресен
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19.

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 Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 год.  во

ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен.

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 год. во
ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/19 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) и член 20-б  од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 30.08.2021 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2022 година на ЈОУДГ,,11-ти Септември’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ,,11-
ти Септември’’ – Ресен, заведен под арх.бр.04-178/1 од 05.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/20 Претседател
30.08.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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20.

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 Одлуката за давање во сопственост и владение  на движни ствари

– на персонални компјутери( лаптопи) и таблети  на основните и Средното
Општинско училиште  на Општина Ресен

Се објавува Одлуката за давање во сопственост и владение на движни ствари
– на персонални компјутери( лаптопи) и таблети  на основните и Средното
Општинско училиште  на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/20 Градоначалник
02.09.2021 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.5/02 ), член 23 став 1 точка 36 од Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 5/2015 и 11/2015), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 30.08.2021  година, донесе:

О Д Л У К А

за давање во сопственост и владение на движни ствари – на персонални
компјутери( лаптопи) и таблети  на основните и Средното Општинско училиште  на
Општина Ресен

Член 1

Со оваа Oдлука следните движни ствари: 9 ( девет) персоналните компјутери
(Лаптопи) марка HP 255 G8 R3-3250U 15 “8GB /256GB SSD so Win Pro 10 64 Bit заедно со
ранец Backpack ADDISON за секој персонален компјутер (лаптоп), донација  на Општина
Ресен од НЛБ Банка АД Скопје  и  36 таблети модел MatePad T10s,  донација од УНДП, се
даваат во сопственост и владение на следните училишта:
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1. ОУ“ Гоце Делчев“ Ресен - 2 (два)персонални компјутери(лаптопи) и 10 (десет
)таблети .

2. ОУ „Мите Бoгоевски “Ресен - 2 ( два)персонални компјутери (Лаптопи)  и 15
(петнаесет ) таблети .

3. СОУ„ Цар Самоил“ Ресен - 2 персонални компјутери (Лаптопи)
4. ОУ„ Славејко Арсов “ с. Подмочани – 1( еден) персонален компјутер (Лаптоп) и 5

(пет )таблети.
5. ОУ„ Браќа Миладиновци „ с. Царев Двор – 1( еден) персонален  компјутер (Лаптоп)

и 3 (три)таблети.
6. ОУ „ Димитар Влахов „ с. Љубојно - 1 (еден) персонален компјутер (Лаптоп) и 3

(три)таблети.

Член 2

Персоналните компјутери  ( лаптопи) и таблетите се даваат на училиштата во
сопственост и владение за подршка за соодветното образование преку Националната
платформа на онлајн настава во училиштата и за ученици од социјално загрозени
семејства во Општината.

Член 3

Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен, да формира Комисија за
примопредавање на движните ствари  погоре наведени ,  која ќе состави записник за
извршеното примопредавање.

Примерок од записникот за примопредавање да се достави до Секторот за
финансиски прашања.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1728/21 Претседател
30.08.2021 год. Никола Станковски с.р.
Ресен
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21.

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 Деловникот за работа на Партиципативното тело за урбанистичко

планирање на Општина Ресен.

Се објавува Деловникот за работа на Партиципативнто тело за урбанистичко
планирање на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.08.2021 година.

Бр.09-1821/21 Градоначалник
02.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање ( ‘’Службен
весник на Република Северна Македонија’’, бр. 32/2020) и согласно член 22 став 1
точка 1 од Законот за локална самоуправа (‘’Службен весник на Република
Македонија’’ бр. 05/2002), Советот на Општина Ресен  на седница одржана на
седницата  ден 30.08.2021 год. донесе:

Д Е Л О В Н И К

за работа на Партиципативно тело за

урбанистичко планирање на Општина Ресен

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник поблиску се уредува организацијата, бројот на членови и
начинот на работа на Партиципативното тело и завршните одредби  опишани во
член 46 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република
Северна Македонија’’, бр. 32/2020).
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2. ЗАДАЧИ - НАДЛЕЖНОСТИ НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО

На иницијатива на Градоначалникот на Општина Ресен или доставена
иницијатива на партиципиентите (група на граѓани), со цел обезбедување на
инклузивност и партиципативност во постапката за изработување, донесување и
спроведување на плановите, се формира Партиципативно тело за урбанистико
планирање на Општина Ресен.

Партиципативно тело е тело што го формира единицата за локална самоуправа
за обезбедување на поголема вклученост, учество и придонесување на граѓаните,
како и јавност во процесот на урбанистичкото планирање, во чијашто работа
учествуваат претставници на граѓанскиот и невладиниот сектор од локалната
заедница

Партиципативното тело ги претставува сите различни интереси и интересни групи
во локалната заедница и ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на
граѓаните и правните лица, ги следи состојбите во планирањето преку давање
иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во
постапката за изработување и донесување на плановите ги разгледува планските
програми и плански решенија на урбанистичките планови во нивната работна
верзија.

Партиципативното тело има консултативна улога во постапката за изработување
и донесување на урбанистички планови, ја разгледува планската пограма во фаза
пред таа да му биде предложена на градоначалникот за одобрување, како и
урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде
дадено на стручна ревизија.

Партиципативното тело има право да расправа за политиките на просторен развој
од надлежност на Општина Ресен и може да влијае на планските решенија преку
презентирање на своите мислења пред Советот на Општина Ресен.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО

Член 2

Како членови на Партиципативното тело се избираат:

- Претставници на Комисијата за урбанизам на Општина Ресен формирана од
Градоначалникот, односно лица вработени во општинската администрација

- Претставници на невладнините организации од различните сегменти на
урбаниот живот
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- Претставници на здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето
на општината што ги претставуваат различните групи на граѓани

- Стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и други стручни
области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот

- Стручно лице вработено во правното лице што го изработува урбанистичкиот
план или урбанистичкиот проект

- Претставници од урбаните и месните заедници

Членовите од алинеа 5 и 6 се менуваат во зависност од опфатот/локалитетот што
е предмет на разгледување на  Партиципативното тело.

Стручно лице вработено во правното лице што го изработува урбанистичкиот
план или урбанистичкиот проект предмет на разгледување и претставник од
урбаната и месната заедница во опфатот/локалитетот што е предмет на
изработување на урбанистичкиот план или урбанистичкиот проект предмет на
разгледување, кое се пријавило на јавниот оглас, но и доколку се нема пријавено
на јавниот оглас, има обврска да земе учество на седница на Партиципативното
тело на кое се разгледува конкретниот урбанистички план или урбанистички
проект, особено ја разгледува планската програма во својство на член на
Партиципативното тело.

Членовите од алинеа 2, 3 и 4 се избираат од доброволно пријавените лица по
јавен оглас објавен на веб странaта на Општина Ресен и/или во писмена форма
со излагање на огласот на јавно место во траење од 30 дена.

Пријавата за јавниот оглас задолжително треба да содржи име, презиме, адреса
на живеење, телефонски број и електронска пошта за контакт на лицето кое се
пријавува.

Во работата на партиципативното тело можат да учествуваат и граѓански членови
што се пријавиле на доброволна основа, но не се избрани за членови на
Партиципативното тело, стручни лица вработени  во правното лице што го
изработува урбанистичкиот план кој е предмет на расправа  и други
заинтересирани стручни лица и граѓани, без право на одлучување.

Бројот на граѓански членови на Партиципативното тело што се пријавиле на
доброволна основа не е ограничен.
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Учеството на лицата вработени во единицата на локалната самоуправа во
Партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени
во единицата на локалната самоуправа е на доброволна основа.

Член 3

Активностите на Партиципативното тело ги координира Претседател, кој се
избира со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Партиципативното
тело, со јавно гласање.

Во отсуство на Претседателот, активностите на Партиципативното тело ги
координира заменик - Претседател.

Претседателот и Заменик-Претседателот се избираат со мнозинство гласови од
членките на Партиципативното тело, со можност за реизбор по нивно
отповикување за истото.

Член 4

Претседателот на Партиципативното тело раководи со неговата работа, го
претставува Партиципативното тело, се грижи за спроведување на одредбите од
Деловникот, одлучува за одржување на седниците и врши други надлежности
определени со Деловникот.
Во отсуство на Претседателот, сите наведени активности на партиципативното
тело ги координира Заменик- Претседател со истите права, должности и обврски
како и Претседателот.
Претседателот доколку оцени дека определено излагање излегува од рамките на
коректно дискутирање, во исклучителни случаи може да го одземе правото на
збор или да одбие да даде збор на член од Партиципативното тело.

4. НАЧИН НА РАБОТА НА ПАРТИЦИПАТИВНОТО ТЕЛО

Член 5

Партиципативното тело се состанува најмалку еднаш на два месеци по пат на
меѓусебен договор на членовите.
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Сите членови  на Партиципативното тело можат да поднесат Иницијатива за
одржување на седници, заради решавање на итни проблеми со кои се соочуваат
членките на Партиципативното тело. Иницијативата може да се поднесе во
услужниот центар во Општина Ресен.
Местото за одржување на седниците е согласно условите и потребите, односно во
големата или малата сала на Општина Ресен пл.„Цар Самоил“ бр.20 – Ресен.
Работата на Партиципативното тело е јавна.

Член 6

Претседателот на Партиципативното тело по електронски пат или телефонски ги
известува членовите за времето и местото на одржување на седницата и тоа
најдоцна три дена пред неговото одржување.

Поради оправдани причини, во исклучителни случаи  претседателот на
Партиципативното тело може состаноците да ги закаже во друг термин.
Поради здравствени или други оправдани причини, во исклучителни случаи
состаноците може да се одвиваат и по пат на електронски средства на
комуникација.

За одржување на состанокот се доставуваат и материјалите за дневниот ред во
електронска форма. Членовите од редот на Комисијата за урбанизам на Општина
Ресен и изработувачите на планската програма/урбанистичкиот
план/урбанистичкиот проект предмет на разгледување, се должни  да ги
обезбедат потребните материјали.

Член 7

Седницата на Партиципативното тело се одржува доколку има кворум, односно се
присутни повеќе од половината од сите членови на Партиципативното тело.
Односно Партиципативното тело може да работи ако на седницата присуствуваат
мнозинство  од вкупниот број членови.

Учесниците на состанокот го најавуваат своето присуство кај Претседателот.
Претседателот на почетокот на состанокот го утврдува кворумот за работа на
Партиципативното тело.

Член 8
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Партиципативното тело може полноправно да одлучува ако на седницата е
утврдено присуство од повеќе од половина од членовите на Партиципативното
тело.

Партиципативното тело одлуките ги носи со јавно гласање „за“ или „против“.
Одлуката се смета за донесена ако мнозинство од вкупниот број на присутни
членови гласале ‘’за’’.

Одлуките се задолжителни за именуваните членови.

На седниците покрај граѓански членови што се пријавиле на доброволна основа,
може да присуствуваат и учестуваат во работата Градоначалникот и
Претседателот на Советот, без право на одлучување.

Член 9

За текот на работата на Партиципативното тело се води записник.

Седниците на Партиципативното тело се снимаат тонски.

Записникот ги содржи основните податоци за работата на состанокот, список на
присутни лица, дискусии по точки од дневниот ред, донесените заклучоци и
одлуки, како и резултатите од гласањето.

Записникот се доставува до членовите заедно со поканата за наредниот состанок.

Член 10

Записникот се усвојува на почетокот на наредниот состанок.
При усвојувањето на записникот, секој претставник има право да стави забелешки
на записникот. За забелешките кои ќе се усвојат се прави исправка на записникот.

Записникот кој е усвоен го потпишува Претседателот на Партиципативното тело
или во негово отсуство Заменик-Претседателот.

Член 11

Прифатливите предлози и сугестии на телото се вградуваат во планската
програма /урбанистичкиот план/урбанистичкиот проект кој бил предмет на
разгледување.
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5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Изменување и дополнување на овој деловник ќе се врши на истиот начин и
постапка според кои и се донесува.

Измени и дополнувања на Деловникот на Партиципативното тело за урбанистичко
планирање можат да предложат членовите на Советот и работните тела на
Советот.

Член 13

Овој Деловник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 -1728/22 Претседател на Совет
30. 08.2021 год. Никола Станковски с.р.
Ресен
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