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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, 11/2015 и 10/21) 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 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/1 Градоначалник
24.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Op{tinata
Pretsedatel na Sovetot na

Br 08-1908/4
22.09.2021 god.
Resen

на Општината за 2021 година.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska
so ~len 33 i 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM
br.64/2005,04/2008,103/2008,156/2009,95/2010,180/2011,171/2012,192/2015 i167/2016), Sovetot na Op{tina Resen na

72-ta  sednica, oddr`ana na den  22.09.2021  godina ja donese slednat,:

O     D     L     U     K     A
Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

Za 2021 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tinaRESEN
za 2021 godina, na sledniot na~in :

Potprograma
Potstavka SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

A00 SOVET NA OP{TINA
742111 Prihodi od obedinetite nacii 00 252.000 0

0 0 252.000 0

G10 LOKALEN EKONOMSKI RAZVOJ

425990 Drugi dogovorni uslugi 0 0 252.000 0

252.00000 0

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува составен дел на Буџетот

^len 1

Nikola Stankovski s.r
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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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на  Општина

Ресен за 2022 година

Се објавува Буџетскиот календар за подготовка на Буџетот на  Општина Ресен
за 2022 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/2 Градоначалник
24.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 22, 27 и 28 од Законот за финансирање на Единиците на
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11
и 192/15), член 21-б од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 23 од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10, 13/13, 8/15, 11/15 и
10/21), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 22.09.2021 година
донесе,

Б У Џ Е Т С К И  К А Л Е Н Д А Р
НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА ПОДГОТОВКА НА БУЏЕТОТ

НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2022 ГОДИНА

Член 1
Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2022 година ги утврдува роковите

и носителите на активностите за подготовка на Буџетот за 2022 година.

Член 2
Роковите и носителите на активностите за подготовка на Буџетот за 2022

година се утврдени со следната табела:
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ДАТУМ / РОК БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - ОДГОВОРНОСТ

Мај 2021 Министерот за финансии доставува до Владата на РСМ
Фискална стратегија на РСМ за наредните три години
(2022-2024)

Септември
2021

Советот на општината го донесува буџетскиот календар

Најдоцна до
30-ти
Септември
2021

Министерот за финансии го доставува до општините
Буџетскиот циркулар со насоки за подготвување на
Предлог- Буџетот за 2022 година.
Со Буџетскиот циркулар општините се известуваат и за
висината на дотациите за општината што ќе се
трансферираат од Буџетот на РСМ, буџетите на
фондовите и од други извори.

Најдоцна до 1-
ви Октомври
2021

Градоначалникот на општината ги подготвува главните
насоки за изготвување на финансиските планови и
програми и ги доставува до општинските буџетски
корисници и до Секторите  одговорни за изготвување на
програмите од нивна надлежност

Најдоцна до 5-
ти Октомври
2021

Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се
состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на
Буџетот за наредната година

Најдоцна до 15-
ти Октомври
2021

Секторите при Општина Ресен ги доставуваат Предлог-
Програмите од нивна надлежност до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции

Најдоцна до 20-
ти Октомври
2021

Градоначалникот на општината подготвува Предлог-План
на програми за развој усогласен со насоките од
Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до
Советот на општината.

Најдоцна до 31-
ви Октомври
2021

Општинските буџетски корисници ги доставуваат своите
предлог-финансиски планови до Градоначалникот со
образложение за висината на износите по позиции.

Октомври-
Ноември 2021

Секторот за финансиски прашања врши анализирање по
доставените предлог-финансиски планови, ги одредува
приоритетите и одредбите за новиот Предлог-Буџет и го
запознава Градоначалникот со истите.

Најдоцна до 15-
ти Ноември
2021

Советот на општината го одобрува Предлог-Планот на
програми за развој.
Одобрениот План на програми за развој е составен дел
на Предлог-Буџетот на општината за 2022 година.

Ноември-
Декември 2021

Секторот за финансиски прашања го подготвува Предлог-
Буџетот за 2022 година и го доставува до
Градоначалникот.
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Ноември-
Декември 2021

Градоначалникот на општината го доставува Предлог-
Буџетот на општината за 2022 година и Одлуката за
извршување на Буџетот до Советот на општината.

Најдоцна до
31.12.2021

Советот на општината го донесува Буџетот за 2022 година
и Одлуката за извршување на Буџетот.

Член 3
Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2022 година ќе се применува со

денот на објавувањто во „Службен гласник на општината Ресен“.

СОВЕТ  НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-1908/5 Претседател,
22.09.2021год. 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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за организирање и реализирање на манифестацијата

,,Преспански јаболкобер 2021’’

Се објавува Одлуката за организирање и реализирање на манифестацијата
,,Преспански јаболкобер 2021’’, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/3 Градоначалник
24.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 13/2013, 8/2015, 11/2015 и 10/21),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 22.09.2021 година, донесе

О Д Л У К А

за организирање и реализирање на манифестацијата

,,Преспански јаболкобер 2021’’

Член 1

Со оваа Одлука се определува дека Општина Ресен е носител на
организација и реализација на манифестацијата ,,Преспански јаболкобер 2021’’.

Член 2

Градоначалникот на општината формира Одбор за организирање и
реализирање на манифестацијата и со посебно решение ги назначува членовите
на истиот.

Член 3

Манифестацијата ќе биде  организирана со почитување на мерките и
активностите за заштита и спречување на коронавирусот Covid 19 донесени со
актите на Владата на Република Северна Македонија.

Член 4

Се доделуваат награди и признанија.

Член 5

Наградите, односно признанијата се доделуваат за особени достигнување во
областа на развојот на овоштарството и придонес кон економскиот развој и
промоција на Општина Ресен, на предлог на Комисија составена од три члена,
формирана од Градоначалникот, во постапка, по критериуми определени од самата
комисија.

Наградите на наградените ги доделува Градоначалникот на општината на
денот на одржување на ,,Преспанскиот Јаболкобер 2021’’.

Член 6
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Средствата за организација и реализација на Преспански јаболкобер се
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен, од спонзори и донатори. По завршување
на манифестацијата организациониот одбор ќе достави описен и финансиски
извештај за манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2021“ до Советот на
Општина Ресен.

Член 7

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1908/6                                                                               Претседател

22.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот

плански регион (Пречистен текст)

Се објавува Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот
плански регион (Пречистен текст), што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/4 Градоначалник
24.09.2021 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) а согласно Одлуката за основање на Центар за развој на
Пелагонискиот плански регион (08-1957/4 од 07.02.2008 и Одлуката за
изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на
Пелагонискиот плански регион (број 07-085/26 од 16.04.2008,  07-345/7 од
30.11.2009 и 09-03/14 од 30.01.2018), Советот на општина Ресен на седницата
одржана на 22.09.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион

(Пречистен текст)

Општи одредби
Член 1

Заради вршење на стручни работи од значење на Пелагонискиот плански
регион, се основа Центар за развој на Пелагонискиот плански регион.

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион го основаат 9-те
општини кои влегуваат во составот на планскиот регион.

Член 2
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион има својство на правно

лице и се регистрира пред надлежните државни институции, врз основа на Законот
за рамномерен регионален развој.

Член 3
Седиште на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е во

Битола  на ул. Томаки Димитровски бр. 7 спрат 2

Делокруг на работа на Центарот
Член 4

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, спроведува
активности и реализира задачи поврзани со развојните приоритети на
Пелагонискиот плански регион и тоа:

- Ја изготвува предлог – програмата за развој на планскиот регион;
- Изготвува предлог – акционен план за имплементација на Програмата за

развој на планскиот регион;
- Подготвува предлог – проекти за развој на планскиот регион и за подрачјата

со специфични развојни потреби и предлог - проекти за финансирање од
Програмата за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските
региони и зголемување на регионалната конкурентност

- Ги доставува предлог проектите за регионален развој, врз основа на
утврдената листа на предлог – проекти од страна на Советот за развој на
Пелагонискиот плански регион, во законски определениот рок;

- Ги координира активностите поврзани со имплементација на Програмата за
развој на планскиот регион;
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- Склучува Договори со Бирото за регионален развој за реализација на проекти
за развој на планскиот регион;

- Ги реализира проектите за развој на планскиот регион;
- Подготвува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на

планскиот регион;
- Обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на

реализацијата на Програмата за развој на планскиот регион и други прашања
поврзани со регионалниот развој;

- Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната
самоуправа при подготвувањето на нивните програми за развој;

- Обезбедува стручни услуги за здруженијата и други заинтересирани страни
за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој;

- Ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион;
- Изготвува, поднесува апликации и спроведува проекти за поттикнување на

развојот на планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската
Унија и други меѓународни извори;

- Врши промоција на развојните можности на планскиот регион;
- Подготвува годишен извештај за своето работење чиј составен дел е и

Извештајот за финансиското работење на Центарот и истиот го поднесува до
Советот за развој на Пелагонискиот плански регион и Советите на
единиците на локалната самоуправа, во состав на планскиот регион;

- Врши стручни и административно - технички работи за потребите на Советот
за развој на Пелагонискиот плански регион;

- 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.

Организациска поставеност
Член 5

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (во понатамошниот
текст: Центарот) има директор, кој се избира по пат на јавен оглас во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој.

Директорот на Центарот го избира Советот за развој на Пелагонискиот
плански регион, со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број на членови со право на
глас.

Мандатот на директорот на Центарот е 4 (четири) години, со право на
повторен избор.

Член 6
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.
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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 планскиот 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 7
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 планскиот 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,

- раководи и ги координира активностите поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството за локална самоуправа од Законот за
рамномерен регионален развој, од 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 8
Центарот има стручна служба, која се организира во одделенија.

11
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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, а во зависност од бројот на
вработени службеници во Центарот и од обемот и сложеноста на работата и
времето потребно за извршување на истата.

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

Финансирање на Центарот
Член 9

Центарот има годишен финансиски план, кој се предлага од страна на
директорот на Центарот, а се усвојува од страна на Советот за развој на
Пелагонискиот плански регион.

Предлог финансискиот план на Центарот за следната календарска година,
мора да се достави до Советот за развој на Пелагонискиот плански регион,
најдоцна до 1 (први) декември, во тековната година, а истиот се усвојува од страна
на Советот до крајот на декември во тековната година.

Во случај на недонесување на Одлука за усвојување на финансискиот  план
на Центарот, се донесува Одлука за времено финансирање на Центарот.

Временото финансирање на Центарот, не може да биде подолго од три
месеци.

По истекот на 3 (три) месеци Советот за развој на Пелагонискиот плански
регион мора да го усвои Финансискиот план на Центарот.

Член 10
Единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на Пелагонискиот

плански регион, се согласни да го финансираат тековното работење на Центарот,
со што секоја година ќе планираат ставка во своите буџети за финансирање на
Центарот.

Член 11
Висината на финансиските средства кои ќе ги издвојува секоја единица на

локалната самоуправа, која е во состав на Пелагонискиот плански регион, се
определува на 13 денари по глава на жител.

Висината на финансиските средства кои единиците на локалните самоуправи
ги трансферираат за тековното работење на Центарот, може да се промени со
Одлука на Советите на единиците на локалната самоуправа, кои се во состав на
Пелагонискиот плански регион.

Трансферот на средствата ќе се врши два пати годишно, но најдоцна до 15
декември во тековната година

12
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Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион има сметка во
системот на Трезорската сметка.

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.

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 12
Директорот на Центарот доставува на усвојување годишен финансиски

извештај за работа на Центарот, кој е составен дел на годишниот извештај за
работењето на Центарот, до Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Усвоениот годишен финансиски извештај се доставува на усвојување до
Советите на Единиците на Локалната Самоуправа од Пелагонискиот плански
регион.

Член 13
На предлог на членовите на Советот или на предлог на директорот на

Центарот, може да се покрене иницијатива за промена на висината на
финансиските средства за тековното работење на Центарот.

Преодни и завршни одредби
Член 14

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, е основан откако сите
Совети на Единиците на Локалната Самоуправа од Пелагонискиот плански регион
ќе донесат Одлука за основање на Центарот.

Член 15
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Најдоцна во рок од три месеци од усвојувањето на оваа Одлука, од страна
на сите Совети на единици на локалната самоуправа, треба да се изврши избор на
директор на Центарот од страна на Советот.

До изборот на директор на Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион, се овластува претседателот на Пелагонискиот плански регион да ги
преземе обврските поврзани со регистрација на Центарот пред надлежните
државни институции и останатите обврски утврдени со Законот за рамномерен
регионален развој и оваа Одлука.

Член 16
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 за
тековната година.

Член 17
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник

на општина Ресен а ќе се применува по нејзино донесување од страна на сите
Совети на општините од Пелагонискиот плански регион.

Број 08-1908/7 Совет на Општина Ресен
22.09.2021година                                                    Претседател

Ресен Никола Станковски с.р.

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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година

на Општина Ресен

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година на
Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/5 Градоначалник
24.09.2021 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, 08/2015,11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021 година, откако го разгледа Годишниот
план за вработување за 2022 година на Општина Ресен, го донесе следниот :

З А К Л У Ч О К

Се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на Општина Ресен,
под бр. 20-1792/1 од 31.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/8 Претседател
22.09.2021 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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 год.  во

ОУ „Мите Богоевски“ Ресен

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 год.  во ОУ
„Мите Богоевски“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/6 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021година, откако го разгледа Годишниот
план за вработување за 2022 година на ОУ „Мите Богоевски“ Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на ОУ „Мите
Богоевски“ Ресен,заведен под арх.бр.01-276/1 од 07.09.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/9 Претседател
22.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година

на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија,,Ресен

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година на
ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија,,Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/7 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021година, откако го разгледа Годишниот
план за вработување за 2022 година на ОУ Дом на култура  „Драги Тозија“ Ресен,
го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Не се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на ОУ Дом
на култура  „Драги Тозија“ Ресен,заведен под арх.бр.01-32/1 од 20.08.2021
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/10 Претседател
22.09.2021 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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година

на ЈОУДГ,,11 ти Септември,,Ресен.

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2022 година на
ЈОУДГ,,11 ти Септември,,Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/8 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021година, откако го разгледа Годишниот
план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „11Септември“ Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2022 година на ЈОУДГ „11
Септември“ Ресен,заведен под арх.бр.04-178/1 од 05.08.2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/11 Претседател
22.09.2021 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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ,,11 ти

Септември,,Ресен за 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ,,11 ти
Септември,,Ресен за 2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/9 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работа ЈОУДГ ,,11 ти септември’’ Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ ,,11 ти септември’’
Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/12                                                                                  Претседател
22.09.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на ЈОУДГ “11

ти Септември “ Ресен 2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишната програма за работа на ЈОУДГ “11 ти
Септември “ Ресен 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/10 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на ЈОУДГ “11 ти Септември “ Ресен 2021/2022 година, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ “11 ти Септември “ Ресен
2021/2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/13 Претседател
22.09.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за утврдување на работното време на Јавната

општинска установа за деца- Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен

Се објавува Одлуката за утврдување на работното време на Јавната општинска
установа за деца- Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/11 Градоначалник
24.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 23 став 1 точка 47
од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен“
бр.7/2010,13/2013, 8/2015,11/2015 и 10/21), а во врска со член 67 став 6 од Законот
за заштита на децата од „Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и
311/20) Советот на Општина Ресен на седница одржана на 22.09.2021 година
донесе

О Д Л У К А
за утврдување на работното време на Јавната општинска установа за деца-

Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен

Член 1

Со оваа одлука се утврдува почетокот и завршетокот на работното време на
Јавната општинска установа за деца- Детска градинка “ 11 ти Септември“ Ресен.

Член 2

Работното време на детската градинка започнува од 06,00 часот и завршува
во 20,00 часот.

Член 3

Се задолжува Јавна општинска установа за деца- Детска градинка “ 11 ти
Септември“ Ресен, да го почитува утврденото работно време.

Член 4

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за почеток и
завршеток на работно време во Јавната општинска установа за деца- Детска
градинка “ 11 ти Септември“ Ресен со бр.08-1668/10 од 29.09.2020 година објавено
во „Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.10/20

Член 5

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 –1908/14 Претседател
22.09.2021 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за давање согласност за поголем  или помал број

на деца  во воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти Септември“ – Ресен

Се објавува Одлука за давање согласност за поголем  или помал број на деца
во воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти Септември“ – Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/12 Градоначалник
24.09.2021 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. 5/2002), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015,11/2015 и 10/21) и член 64 став 5 од „Службен весник на Република
Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20) Советот на општина Ресен на ден 22.09.2021
година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност за поголем  или помал број на деца во воспитните
групи во ЈОУДГ„11-ти Септември“ – Ресен

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност во воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти
Септември“ - Ресен за воспитно образовната 2021/2022 години да може да има
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поголем број на деца, односно помал број на деца од бројот на деца утврдени сo
закон.

Член 2

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/15 Претседател
22.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучок по Годишниот извештај за работа на СОУ “ Цар

Самоил “ Ресен за учебната 2020/2021 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот извештај за работа на СОУ “ Цар Самоил
“ Ресен за учебната 2020/2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/13 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021 година, откако го разгледа Годишниот
извештај за работа на СОУ “ Цар Самоил “ Ресен за учебната 2020/2021 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 2020/2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/16 Претседател
22.09.2021 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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишната програма за работа на СОУ “ Цар

Самоил “ Ресен за учебната  2021/2022 година

Се објавува Заклучокот по Годишна програма за работа на СОУ “ Цар Самоил “
Ресен за учебната 2021/2022 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/14 Градоначалник
24.09.2021 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, 11/2015 и 10/21) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 22.09.2021 година, откако ја разгледа Годишната
програма за работа на СОУ “ Цар Самоил “ Ресен за учебната 2021/2022 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  2021/2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1908/17 Претседател
22.09.2021 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,
8/2015,11/2015 и 10/21) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за давање донација на ЕКО ФАП -Охрид

Се објавува Одлуката за давање донација на Еко Фап -Охрид, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 22.09.2021 година.

Бр.09-1959/15 Градоначалник
24.09.2021 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната 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, 8/2015,11/2015 и 10/21 ), член 2
став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна и стварите во
сопственост на општините („Службен весник на РМ“,бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18,101/19 и 275/19) и член 6 став 1 од Законот за донации и за спонзорства во јавните
дејности   („ Службен весник на РМ“,бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на
општина Ресен на седницата одржана на ден 22.09.2021, ја донесе следната

О  Д  Л  У  К  А

ЗА ДАВАЊЕ ДОНАЦИЈА НА  ЕКО ФАП - ОХРИД

Член 1

Со оваа Одлука се дава донација на Доброволното противпожарно еколошко и
хуманитарно здружение ЕКО ФАП – Охрид и тоа:

1. ПП возило, сопственост на Општина Ресен со следните податоци:

1 Вид Работно и специјално
2 Марка Фап
3 Тип 1314-S
4 Бр. На Шасија 74024
5 Бр. На Мотор 106605
6 Година  на произ 1979
7 Сила во KW 145
8 Дозволена носивост во kg 7150

9 Регистарски ознаки ОH-234-RC

Состојба неисправно

Член 2

Градоначалникот на Општина Ресен, ќе склучи договор за давање донација со
овластен претставник на ЕКО ФАП – Охрид.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување  во “Службен гласник на
Општина Ресен“

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

Бр.08 - 1908/18 Претседател

22.09.2021 год. Никола Станковски с.р.

Ресен
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