Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Вторник, 22.12.2009 година

Уредува

Бр.10 год. 44
Ресен

Стручна служба
Тел. 047/452-726

AKTI NA OP[TINA RESEN
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95.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за јавно осветлување.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за јавно осветлување, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/1
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за јавно осветлување, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за јавно осветлување.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /3
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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96.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за заштита на животната средина.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за заштита на животната средина,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009
година.

Бр. 08- 3537/2
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за заштита на животната средина, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за заштита на животната средина.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /4
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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97.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна
сигнализација 2010-2012.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на сообраќајна
сигнализација 2010-2012, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/3
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 2010-2012, го донесе
следниот:
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација 20102012.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /5
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 176

98.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички
планови за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/4
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за донесување на урбанистички планови за 2010 година, го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за донесување на урбанистички планови за
2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /6
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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99.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за водоснабдување во
градот Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за водоснабдување во градот
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/5
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за водоснабдување во градот Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за водоснабдување во градот Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /7
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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100.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за поддршка на локалниот
економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за поддршка на локалниот
економски развој и поттикнување на развојот на туризмот, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/6
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на
развојот на туризмот, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за поддршка на локалниот економски развој и
поттикнување на развојот на туризмот.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /8
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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101.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за унапредување на
здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за унапредување на
здравствената и социјалната заштита во Општина Ресен, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/7
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за унапредување на здравствената и социјалната заштита во
Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за унапредување на здравствената и
социјалната заштита во Општина Ресен.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /9
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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102.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ –Ресен
за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на ТППЕ- Ресен за 2010
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/8
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за работа на ТППЕ за 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за работа на ТППЕ- Ресен за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 /10
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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103.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за одржување на хигиената
во јавните површини за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одржување на хигиената во
јавните површини за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/9
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за одржување на хигиената во јавните површини за 2010 година, го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за одржување на хигиената во јавните
површини за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 11
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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104.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за одржување на
зеленилото и урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одржување на зеленилото и
урбаната опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/10
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за одржување на зеленилото и урбаната опрема на градскиот
плоштад во Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за одржување на зеленилото и урбаната
опрема на градскиот плоштад во Ресен за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 12
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 183
105.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба на фекална
канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба на фекална
канализација во Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/11
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за изградба на фекална канализација во Општина Ресен во периодот
од 2010 го 2012 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за изградба на фекална канализација во
Општина Ресен во периодот од 2010 го 2012 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 13
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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106.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за водоснабдување со вода
за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во
Општина Ресен за 2010-2012 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за водоснабдување со вода за
пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во
Општина Ресен за 2010-2012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/12
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2010-2012 година, го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за водоснабдување со вода за пиење во
населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина
Ресен за 2010-2012 година.

СОВЕТ
Бр. 07-3411 / 14
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН
Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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107.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2010-2012 година.
Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 20102012 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/13
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

П Р О Г Р А М А
За изградба, реконструкција,одржување и
Заштита на локалните патишта и улици во
Општина Ресен за 2010-2012година
Со
оваа
Програма
се
утврдуваат
средствата
за
изградба,
реконструкција,одржување и заштита на локалните патишта и улици на
територијата на Општина Ресен и другите активности во 2010-2012година,
нивниот распоред и начинот на користењето.
Должината на локалната патна мрежа во Општината Ресен изнесува:
а) Патишта -асфалтирани 88км ;
б) Тампонирани 8км и
в) Со земјен коловоз 35 км .
Должината на улиците изнесува :
а) Улици -асфалтирани 401км;
б)Тампонирани 7км и
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в) Со земјен коловоз 4,5 км .
Средствата за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта и
улици во 2010-2012година се утврдуваат на износ од 43.314.240,оо ден. и ќе се
остваруваат од следните извори:
1. Врз основа на Одлуката за критериумите
за финансирање на изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и
улици од Агенцијата за државни патишта -Скопје,
Општината Ресен за 2010-2012година планира
финансиски средства во износ од .................7.500.000,оо ден.
2. Средства од Светска банка 585.200еура......35.814.240,оо ден.
Вкупно приходи: 43.314.240,оо ден.
Планираните средства во износ од 7.500.000,оо ден ќе се користат за
следниве намени:
1. За одржување на патишта.................................3.750.000,оо ден.
од кои:
1.1.За зимско одржување на локалните
патишта и улици (20%)....................1.500.000,оо ден,
1.2.За редовно и инвестиционо
одржување на локалните патишта
и улици (30%)....................................2.250.000,оо ден и тоа за:
-крпење на ударни дупки (состојбата на улиците со ударни
дупки
дадена е во прегледот како прилог на оваа Програма);
-поставување сообраќајни знаци;
-реконструкција на трупот на патот;
-реконструкција на коловозни ленти
-уредување на тротоари и банкини и
-санирање на оштетени стопи и мостови.
2.За изградба на патишта и улици (50%)...........3.750.000,оо ден.
2.1.Изградба на улици каде што е изградена водоводна
и канализациона мрежа:
-улици во станбена населба ,,Пролет,, ;
ул.р.,,7,, дел од ул.,,9,, и ул.,,8,,
-улици во станбена населба ,,Починалиште,, ;
ул.,,14,,
-улици во УЕ-2 и УЕ-3станб.нас.,,Кумсал2,, ;
пристапни улици до објекти
-улица ,,Коле Неделковски,, ;
-улица,,7-ма македонска бригада,, ;
-улици во УЕ- Јанковец ;
-изградба на ул.,,2,, и ,,3,, ; и
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-уредување на паркиралишта
Средствата во износ од 35.814.240,ооден. што се планираат да се
добијат како средства од Светска банка со Одлука на Советот на општина
Ресен бр.07-969/6 од 15.04.2008год. се наменети за рехабилитација и
реконструкција на локалните патишта на подрачјето на Општина Ресен по
определени приоритети , а за чија реализација е утврден следниов
распоред:
Во текот на 2010год. се планира да се реконструираат и
рехабилитираат:
1. Локалниот пат Царев Двор-Езерени во должина од 1.800м.и
2. Локалниот пат с. Стење во должина од
1.100м.
Во текот на 2011год. ќе се реконструира:
3. Локалниот пат Горна Бела Црква во должина од
900м.и
4. Локалниот пат Долна Бела Црква во должина од 1.500м.
А во текот на 2012год. ќе се реконструираат следните патишта:
5. Локалниот пат Јанковец во должина од
1.400м.
6. Локалниот пат Долно Дупени-Љубојно и регионален
патдо Долно Дупени во должина од
800м.
7. Локалниот пат Брајчино во должина од
600м.
8. Локалниот пат Ресен-Болно-Евла во должина од
700м.
9. Локалниот пат Крани-Арвати во должина од
1.200м.
10. Локалниот пат Љубојно во должина од
500м.
11. Локалниот пат Штрбово во должина од
500м.
12. Локалниот пат Курбиново во должина од
600м.
13. Локалниот пат Златари во должина од
700м.
14. Локалниот пат Грнчари во должина од
500м.
15. Локалниот пат Крушје во должина од
600м.
16. Локалниот пат Рајца во должина од
200м.
17. Локалниот пат Гопно Дупени во должина од
200м.
18. Локалниот пат Лавци во должина од
400м.и
19. Локалниот пат Подмочани во должина од
200м.
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20. Локалниот пат од с. Покрвеник до училиштето
во должина во 200м.
21. Локалниот пат од с.Грнчари до Манастирот-Свети Илија
во должина од 3.000м.
22. Локалниот пат од с. Златари до Манастирот Свети Атанас
во должина од 800м.
23. Локалниот пат од с. Евла до Свети Спас
во должина од 3.500м.
За извршување на Програмата ќе се грижи надлежниот орган на општина
Ресен, а работите од Програмата ќе се одвиваат по динамика како што ќе
пристигнуваат средствата од Агенцијата за државни патиштa на РМ, според
Годишните програми за патишта.

П Р Е Г Л Е Д
За состојбата на улиците во гр.Ресен

1. Ул.,,Јосиф Јосифовски,, во површина од 5 м2,
2. Ул.,,Христо Герасовски,,со ул.,,Кочо Рацин,,во површина од 25м2,
3. Ул.,,Ленинова ,,во површина од 20м2,
4. Ул.,,Кузман Јосифовски,,во површина од 10м2,
5. Ул.,,Михајло Бочкаровски,, во површина од 50м2,
6. Ул.,,Иво Рибар Лола,, во површина од 20м2,
7. Ул.,,11-ти Септември,,во површина од 20м2,
8. Ул.,,Мите Трајчевски,, во површина од 15м2,
9. Ул.,,Милан Думов,,во површина од 10м2,
10. Ул.,,Наум Божиновски,, во површина од 15м2,
11. Ул.,,29-ти Ноембри,,во површина од 50м2 и
12. Ул.,,Коле Неделковски,,во површина од 5м2.

Бр. 07-3411/ 15
16.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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108.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Предлог Планот на Програми за развој за 2010-2012
година.
Се прогласува Предлог Планот на Програми за развој за 2010-2012 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009
година.
Бр. 08- 3537/14
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ЗА 2010 – 2012 година
Тргнувајќи од Стратегијата за развој на општина Ресен, приоритетите и
Акциониот план за нејзино реализирање за периодот 2007 – 2012 година, општина
Ресен во наредниот три годишен период ќе се фокусира на активности од развоен
карактер, кои ќе се имплементираат преку Програми.
Ваквиот пристап е со цел ефикасно извршување на надлежностите на
општината во смисла на создавање на предуслови за подинамичен економски
развој на општината, заштита на животната средина, задоволување на потребите
на граѓаните и подобрување на квалитетот на живот.
Планот на програми за развој за 2010-2012 година се состои од капитални
инвестиции, кои ќе ги опфатат областите за изградба на објекти, изградба на
системи за водоснабдување во селските населби во општина Ресен, како и
реконструкција на регионалната водоводна мрежа Крушје – Ресен - Сирхан,
изградба на канализациони системи во селските населби, изградба на локални
патишта и чистење на плажите и речните корита.
Планот на програмите за среднорочен развој на општина Ресен
програмиран за наредните три години прикажан подолу, поделен по области ги
содржи целите кои ќе се постигнат со нивната реализација, очекуваните резултати
од имплементацијата на соодветните активности, временската рамка за нивна
реализација, финансиската конструкција, изворите на финансирање за секоја
фискална година, индикатори за мерење на резултатите (општина Ресен
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располага со посебна програма за мерење на резултатите), како и контролата над
примена на планот.
Капитални инвестиции предвидени со Планот и Програмите се подржани со
технички документации, како еден од предусловите да бидат реализирани по
динамика како што подолу е наведена. Имено, во старт се избегнуваат трошоци и
време за изработка на техничка документација, туку директно се пристапува кон
нивно реализирање.
Капиталните инвестиции се по следните области:
1.
2.
3.
4.
5.

Изградба и реконструкција на објекти
Водоснабдување
Канализација
Изградба на локални патишта
Заштита на животната средина

Во рамките на капиталните инвестиции за изградба и реконструкција на
објекти планирани се следните активности:
1. Изградба на „Станица за противпожарна заштита“ во Ресен.
Вкупен буџет: 10.031,466 денари
Донатор: Делегација на Европска комисија
Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на услугите кон граѓаните во
областа на противпожарната заштита и скратување на времето за интервенција
преку изградба на Станица за противпожарна заштита во Индустриската зона во
Ресен.
Временска рамка 2010 година
2. Реконструкција на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани
Вкупен буџет: 9.126,432 денари
Донатор: Делегација на Европска комисија
Главната цел на активноста е подобрување на условите за учење на учениците во
училиштето преку реконструкција на зградата на основното училиште ,,Славејко
Арсов“во с.Подмочани.
Во споменатото основно училиште, наставата ја посетуваат ученици од селата
Подмочани, Грнчари, Долна Бела Црква, Рајца и Курбиново. Во учебната
2009/2010 година се запишале 130 ученици, во 17 паралеки. Наставата се
одржува на македонски и на албанасски наставен јазик.
Временска рамка 2010 година
3.Изградба на ново фудбалско игралиште
Вкупно потребни средства за реализирање на активноста 10.710.000 денари
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од
Агенцијата за млади и спорт.
Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на условите за спорт и
рекреација за граѓаните на општина Ресен за одржување на фудбалски и друг вид
натпревари.
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Фудбалското игралиште предвидено е да се изгради во зона 2, согласно ГУП во
населбата Црквиште на 9.578,38 м2
Временска рамка за изведување на активностите 2010
Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување со вода за пиење планирано е следното:
1.Довршување на водоводниот систем но село Коњско
Потребни финансиски средства 2.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Републичкиот Буџет
Целта на оваа активност е подобрување на условите за живот на граѓаните со
обезбедување на исправна вода за пиење и довршување на веќе започнатите
активности и заокружување на системот за водоснабдување.
Временска рамка за изведување 2010 година
2. Обезбедување на дополнителни количини на исправна вода за пиење во
Долно Дупени
Вкупно потребни средства 2.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат преку донација од Јапонската Амбасада
Целта на активноста е обезбедување на дополнителни количини на вода за
пиење во селската населба и преземање на активности за прочистување на
истата.
Временска рамка за изведување на активностите: 2010
3. Изградба на нов водоводен систем во село Сливница
Вкупно потребни средства 17.787.803 денари
Предвидено финансирање: од Буџетот на Република Македонија и донации
Целта на оваа активност е изведба на нов систем за водоснабдување во селската
населба и задоволување на потребите на луѓето со исправна вода за пиење, како
во квалитет така и во квантитет.
Временска рамка на изведување на активностите: 2010-2012 година
Со горенаведените активности кои ќе се реализираат во населените места,
а кои не се приклучени на регионалниот водовод, преку подобрување на
квалитетот и квантитетот на водата за пиење ќе се создадат предуслови за
подобрување на квалитетот на живеење директно на населението од селските
населби и индиректно ќе се создадат предуслови за развој на алтернативниот
туризам согласно првиот приоритет од Стратегијата.
4.Реконструкција на регионалната водоводна мрежа
Потребни средства за реализација 180.000.000 денари
Можни извори на финансирање ЈКП Пролетер, Буџет на Општина Ресен, Буџет на
Република Македонија и донации
Целта на активноста е подобрување на квалитетот на водата за пиење.
Временски период за реализација 2010-2012.
Преку замената на цевоводите од азбесцементен материјал со цевки од
современи еколошки материјали на поголемиот дел од градската водоводна
мрежа ќе се преземат активности за стандардизирање на услугите во областа на
водоснабдувањето. Исто така квалитетот на водата ќе се подобри и ќе се зголеми
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квантитетот на доток на вода во одредени реони преку отстранување на тесните
грла.
За оваа активност предходно треба да следи изработка на техничка
документација.
Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
одведување на отпадни води планирано е следното:
1. Изведба на фекална канализација во населеното место Љубојно
Вкупно потребни средства 16.577.589 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република Македонија и од
донации.
Целта на инвестицијата е зафаќање на отпадните фекални води од населеното
место, нивно собирање во колектор и носење до пречистителна станица.
Временска рамка за изведување на активностите: 2010-2012
2. Довршување на фекалната канализација во Наколец
Потребни средства 16.314.420 денари
Извори на финансирање Влада на Република Македонија и донации
Доизградба на канализационата мрежа за зафаќање на фекалните отпадни води,
кои ќе се приклучат на веќе изградената пречистителна станица.
Временска рамка 2010-2012
3. Изведба на фекална канализација во село Стење
Потребни средства за изведување на инвестицијата 11.854.772 денари
Средствата ќе се обезбедат од Влада на Република Македонија и од донации
Со инвестицијата ќе се зафатат отпадните води од селската населба и истите да
се канализираат до местото предвидено за изградба на пречистителна станица.
4. Довршување на фекална канализација во с. Царев Двор, изградба на
фекална канализација во с. Дрмени и с. Перово.
Финансиските средства за изградба на канализационите системи од точката
четири да се обезбедат од донации а нивната реализација да биде во 2012
година.
Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и подобрување на екосистемите во предложените
селски населби кои се директни корисници од реализирањето на инвестициите,
така и во целата општина индиректно. Овие активности преку правилното
управување со фекалните води ќе води кон создавање на предуслови за
подобрување на квалитетот на животот на населението и исполнување на двата
приоритети од Стратегијата - заштита на животната средина и развој на туризмот.
Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на патишта и улици
планирано е следното:
1. Реконструкција и рехабилитација на локалните патишта: Царев Двор –
Езерени и Стење
Финансиска конструкција: 10.000.000 денари
Финансирањето ќе се обезбеди од Светска Банка
Временска рамка на изведување на активностите: 2010
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Реконструкција и рехабилитација на останатите локалните патишта, согласно
Одлуката за определување на приоритети за изградба на локални патишта ќе се
реализира во 2011 и 2012 година со обезбедени финансиски средства од Светска
Банка во висина од 25.814.240 денари.
2. Со цел на имплементирање на развојни инвестициони активности за
изградба на улици во градот за 2010-2012 година од Агенцијата за државни
патишта обезбедени се средства во висина од 3.750.000 денари.
Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата а во
функција на подобрување на условите за транспорт на стока и патници како и
создавање на услови за привлекување на туристи, согласно двата приоритети од
Стратегијата.
3. Изградба на локални патишта на следниве патни правци:
Во с. Покрвеник до училиштето, од с. Грнчари до манастир Св. Илија,
од с. Евла до манастир Св. Спас, од с. Златари до манастир Св. Атанас.
Потребните финансиски средства ќе бидат определени со изработка на
изведбените проекти, а средствата ќе се обезбедат од донации.
Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на животна средина
1.Длабинско чистење на трска на плажите на Преспанското езеро
Финансиска конструкција 85.000.000 денари
Извори на финансирање Влада на РМ
Целта на инвестиционата активност е заштита на животната средина преку
чистење на трските од плажите во населените места Долно Дупени, Наколец,
Штрбово, Крани, Сливница, Претор, Асамати, Сирхан, Отешево и Стење.
Вкупната површина која ќе се исчисти и уреди, односно попесочи изнесува околу
20 ха.
Временска рамка март, април, мај 2010
Со оваа активност ќе се заштити и унапреди животната средина и ќе се создадат
предуслови за реализирање на двата приоритети од Стратегијата – развој на
туризмот и заштита на животната средина
2. Чистење на речните корита
Потребни средства за реализирање на активностите 10.000.000 денари
Извори на финансирање Буџет на Општина Ресен, Влада на Република
Македонија, донации.
Овие активности се однесуваат на чистење на речните корита на следните реки
од територијата на Општина Ресен Брајчинска, Кранска, Скочинска, Грнчарска,
Подмочанска и Источка.
Временски период за имплементација 2010-2012
Со имплементација на активностите ќе се заштити и унапреди животната средина
и природата, истите ќе придонесат за минимизирање на деградацијата и на
штетите од евентуалните поплави. Ќе придонесе кон создавање на планско
управување со речните сливови како основа за формирање на водниот слив на
нашето езеро.
Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе
биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен.
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Динамика на изведување на активностите ќе биде согласно динамиката на
обезбедувањето на потребните финансиски средства како од Буџетот на
општината така и од соодветните министерства, Амбасади и донации.
Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна
ревизија,
согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони
активности.
Бр. 07- 3411/ 16
16.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

109.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за културни активности што
се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година.
Се прогласува Заклучокот по Програмата за културни активности што се
финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/15
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина
Ресен за 2010 година, го донесе следниот:
ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за културни активности што се финансираат од
Буџет на Општина Ресен за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 17
16.12.2009 год.

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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Ресен
110.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за активности на Општина
Ресен во областа на образованието во 2010 година.
Се прогласува Заклучокот по Програмата за активности на Општина Ресен
во областа на образованието во 2010 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/16
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за активности на Општина Ресен во областа на образованието во
2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за активности на Општина Ресен во областа на
образованието во 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 18
16.12.2009 год.

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 196

Ресен
111.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за одбележување на
значајни настани и личности во Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одбележување на значајни
настани и личности во Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/17
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за одбележување на значајни настани и личности во Општина Ресен
за 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за одбележување на значајни настани и
личности во Општина Ресен за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 19
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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112.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за длабинско чистење на
плажите со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и
уредување на речните корита.
Се прогласува Заклучокот по Програмата за длабинско чистење на плажите
со попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на
речните корита, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/18
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за длабинско чистење на плажите со попесочување на плажите на
Преспанското езеро и чистење и уредување на речните корита, го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за длабинско чистење на плажите со
попесочување на плажите на Преспанското езеро и чистење и уредување на
речните корита.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 20
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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113.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за спортски активности што
ќе се финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.
Се прогласува Заклучокот по Програмата за спортски активности што ќе се
финансираат од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/19
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за спортски активности што ќе се финансираат од Буџетот на
Општина Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1. Се усвојува Програмата за спортски активности што ќе се финансираат
од Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.

СОВЕТ

Бр. 07-3411 / 21
16.12.2009 год.
Ресен

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 199

114.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за комунално уредување и уредување на
градежно земјиште.
Се прогласува Програмата за комунално уредување и уредување на
градежно земјиште, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/20
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 6 od Zakonot za Lokalna samouprava
("Slu`ben vesnik na RM"br.5/02), ~len 60 stav 1 od Zakonot za gradba ("Sl.vesnik
na RM"br.123/2009) i ~len 21, stav 1 to~ka 8 od Statutot na op{tinata Resen
("Sl.glasnik na op{tinata Resen"br.4/02), Sovetot na op{tina Resen na sednicata
odr`ana na 16.12. 2009 godina, donese

P R O G R A M A
za komunalno ureduvawe i ureduvawe na
grade`noto zemji{te za 2010 godina
I. OP[TI ODREDBI
Programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te sodr`i:
- prostorot koj e predmet na ureduvawe;
- obemot na rabotite za podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto
zemji{te;
- obemot i stepenot na opremuvawe na grade`no zemji{te so objekti na
osnovnata i sekundarnata infrastruktura;
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- izvorite za finansirawe na Programata;
- presmetuvawe na tro{ocite za ureduvawe na grade`noto zemji{te;
- visina na nadomestokot za ureduvawe na grade`noto zemji{te i negovata
raspredelba;
- na~in na raspredelba na sredstvata za finansirawe za izgradba i
odr`uvawe na infrastrukturata;
- sredstva nameneti za izrabotka na urbanisti~ki planovi i sredstva za
izrabotka na dokumentacija za gradewe na infrastrukturni objekti i
- dinamika na izvr{uvawe na Programata.
II. OBEM NA UREDUVAWE NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE
Ureduvaweto na grade`nto zemji{te vo urbanisti~kite zoni opfa}a:
1. Podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te i
2. Opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i instalacii.
1.1.Podgotvuvawe i ras~istuvawe na grade`noto zemji{te opfa}a:
- izgotvuvawe na urbanisti~ki planovi so infrastruktura,
- oformuvawe i obezbeduvawe na geodetska dokumentacija, podlogi i
elaborati,
- izrabotka na elaborati za eksproprijacija,
- regulirawe na imotno-pravnite odnosi so sopstveicite na imotot,
- otstranuvawe,
premestuvawe na postojnite komunalni objekti i
instalacii {to smetaat pri gradbata i koristeweto na objektot,
- ru{ewe na objektite i prenesuvawe na {utot od urnatite objekti, do kota
na samonikliva po~va,
- osnovni geomehani~ki ispituvawa na terenot,
- asanacioni raboti (izramnuvawe na zemji{teto, nasipuvawe, odvodnuvawe,
osiguruvawe od lizgawe, ras~istuvawe na zemji{teto od deponii, zemja i rastenija
i drugi asanacioni zafati),
1.2.Programirawe na ureduvaweto
III. STEPEN NA OPREMUVAWE NA
GRADE@NOTO ZEMJI[TE
1.Opremuvawe na grade`noto zemji{te so komunalni objekti i instalacii
opfa}a dve grupi:
- opremuvawe na zemji{teto so osnovni infrastrukturni objekti i
instalacii sodr`ani vo generalniot urbanisti~ki plan od zaedni~ko koristewe i
- opremuvawe na zemji{teto so sekundarni infrastukturni objekti i
instalacii opfateni so detalnite urbanisti~ki planovi - od individualno
koristewe na objektot.
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2.Opremuvaweto na zemji{teto so osnovni infrastrukturni objekti i
instalacii opfa}a:
- osnovni gradski soobra}ajnici (magistralni i primarni),
- Magistralni i primarni vodovodi za dovod na voda vo naselbite i drugi
vodosnabditelni objekti:
- kolektori za odvod na fekalna i atmosverska voda,
- pre~istitelna stanica i
- elektri~na visokonaponska mre`a i trafostanici nad 10 kv.
Sredstvata za proektirawe i izgradba na objektite odto~ka 2 se
obezbeduvaat od stopanski subjekti, samopridonesi, Republi~ki sredstva i drugi
izvori na sredstva.
3.Stepenot na uredenost na grade`noto zemji{te so sekundarni
infrastukturni objekti se opredeluva na osnova obemot na opremenost na
zemji{teto so objekti i instalacii koi se potrebni za zadovoluvawe na
zaedni~kata i individualnata potro{uva~ka, do granicite na grade`nata
parcela.Stepenot na uredenosta na grade`noto zemji{te mo`e da bide osnoven,
povisok ili ponizok od osnovniot.
4.Osnoven stepen na uredenost pretstavuva opremenost na zemji{teto so
nepre~en pristap do grade`nata parcela od javen pat, elektri~na mre`a,
vodovodna mre`a i fekalna kanalizacija.
Dopolnitelna opremenost na zemji{teto od stav 1 na ovoj ~len, so eden od
ostanatite objekti na komunalnata infrastruktura pretstavuva povisok stepen na
opremenost na zemji{teto, a dokolku zemji{teto e opremeno so pomalku objekti od
osnovniot stepen, se utvrduva kako ponizok stepen na uredenost.
5.Parternoto ureduvawe na lokacijata prema izgotveniot proekt
(pristapite na oobjektot od ulicata do vlezovite na objektot, osvetluvaweto
svrzano so objektot kako i priklu~ocite na objektot od priklu~nite mesta na
sekundarnata mre`a preku hidrotehni~kite uslovi, energetska soglasnost), zatoa
{to istite se sostaven del na instalaciite na objektot i ostanuvaat sopstvenost
na investitorot i pa|aat na negov tovar.
6.Prethodno izgradenite instalacii dokolku ostanuvaat pod objektot,
nivnata za{tita pa|a na tovar na investitorot, odnosno korisnikot na lokacijata.
IV. UTVRDUVAWE NA NADOMESTOKOT ZA
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE
1.Pojdovna golemina vo presmetuvawe na nadomestokot za ureduvawe na
grade`no zemji{te se utvrduva so ovaa Programa za ureduvawe na grade`no
zemji{te na podra~jeto na op{tinata Resen vo zavisnost od namenata na objektot,
lokalitetot na koj se gradi objektot (zona) i vidot na objektot i toa po 1m2 na neto
izgradena povr{ina (vo natamo{niot tekst Programa), a na istata
}e se vr{i
promena na visinata na komunalniot nadomestok soglasno pazarni uslovi na tri
(3) meseci, prema indeksite {to gi objavuva Republi~kiot zavod za statistika, pri
{to za mesecite za koi ne e objaven indeks }e se primenuva kako pretpostaven
posledniot objaven indeks vo odnos na prethodniot mesec.
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2.Indeksacijata }e ja presmetuva subjektot nadle`en za ureduvawe na
grade`noto zemj{te.
3.Definiraweto na poedini nivoa vo objektot bez ogled za koja namena se
koristat e spored Pravilnikot za standardi i normativi za proektirawe na
objekti.
4.Za dogradba i nadgradba se pla}a nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te soglasno predvidenite kooficienti a vo zavisnost od m2 korisna
povr{ina koi se proektirani za dogradba i nadgradba.
5.Za rekonstrukcija na objektot investitorite pla}aat nadomestok za
ureduvawe na grade`no zemji{te 30% vo odnos predvidenite koeficienti.
6.Za prenamena na objektite se pla}a nadomestok za ureduvawe na grade`no
zemji{te vo visina {to pretstavuva razlika od prethodno plateniot nadomestok
do polniot iznos {to treba da se plati za namenata {to }e ja dobie objektot ili
del od objektot.
7.Ne se pla}a nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te pri obnova na
objekti koi se poru{eni od zemjotresi, po`ari, poplavi i snegovi i toa samo za
gradbata {to odgovara na prvobitnata sostojba.
8.Me|usebnite prava i obvrski za ureduvawe na grade`noto zemji{te, vrz
osnova na re{enieto za dodeluvawe na grade`no zemji{te i ostanatata
dokumentacija od nadle`niot organ (re{enie za lokaciski uslovi, soglasnost na
osnovniot /izvedbeniot/ proekt) se utvrduvaat so dogovor pome|u korisnikot na
zemji{teto i subjektot nadle`en za ureduvawe na grade`noto zemji{te.
9.Dokolku pri izgradbata investitorite otstapuvaat od tehni~kata
dokumentacija i se zdobijat so nova stanbena ili delovna povr{ina, dol`ni se da
platat soodvetna razlika utvrdena so aneks dogovor za ureduvawe na grade`noto
zemji{te za novo izgradenata povr{ina pomno`ena so nadomestokot vo momentot
na pla}aweto po prethodno dobiena uredna tehni~ka dokumentacija od strana na
nadle`en organ.
10.Za objektite ~ij gabarit e sodr`an vo urbanisti~kiot plan, a e izgraden
bez uredna dokumentacija, }e se pla}a nadomestok za ureduvawe na grade`noto
zemji{te utvrden vo Programata vo momentot na uplata, a po prethodno dobiena
uredna grade`na dokumentacija od nadele`niot organ.
11.Dokolku vkupniot presmetan uprose~en nadomestok za konkretnata
lokacija ne gi pokriva tro{ocite za ureduvawe na istata, nadomestokot }e se
pla}a po stvarno napravenite tro{oci za ureduvawe na lokacijata i soodvetniot
del od po{irokata lokacija {to }e se regulira so aneks kon dogovorot za
ureduvawe na grade`noto zemji{te.
12.Bez dobiena potvrda od nadle`niot subjekt deka se celosno izmireni
obvrskite za nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te, investitorot ne
mo`e da dobie dozvola za upotreba na objektot i priklu~oci na komunalnata
infrastruktura.

V.Programata za ureduvawe na grade`noto zemji{te za 2010 godina na
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podra~jeto na op{tinata Resen gi sodr`i slednite naselbi vo koi mo`e da se
ureduva grade`noto zemji{te vo tekot na godinite se:
V.1. Stanbena naselba "Kumsal"-2 vo UE-3 Resen,
V.2. Satnbena naselba "Prolet" vo UE- 1 Resen,
V.3. Stanbena naselba "Po~inali{te" vo UE- 1 Resen,
V.4. Urbanisti~ka edinica - 2 Resen,
V.5. Urbanisti~ka edinica - 4 s.Jankovec,
V.6. Centar na gradot Resen UE-5,
V.7. Naselba s.Asamati,
V.8. Vilski naselbi: Pretor, Sirhan, Asamati i Dolno Dupeni,
V.9.Turisti~kilokaliteti:Carina,Ote{evo,Sirhan,Asamati,Krani,
Pretor i Dolno Dupeni.
V.1. STANBENA NASELBA " KUMSAL" - 2 VO UE - 3 RESEN
A. Tro{oci za ureduvawe na grade`no zemji{te
1. Tro{oci za proektirawe, bez reambulacija, a so geodezija
(podlogi),urbanizam, nivelman, vodovod ,kanalizacija, ulici, elektri~na i PTT
mre`a:
15,51 ha
h 13.914,00
= 215.806,00 den.
2. Nadomestok za zemji{te i nasadi
Za eksproprijacija na grade`noto zemji{te za realizacija na detalniot
urbanisti~ki plan za "Kumsal"-2 od vkupnata povr{ina za 15,51 ha se
ekspropriraat 4,56 ha za izgradba na ulici, trotoari, parkirali{ta i pe{a~ki
pateki od koi:
- ~ista povr{ina 10% = 0,456 ha h 1.723.883,oo
746.068,00
- zemji{te pod nasadi 90% = 4,104 ha h 2.388.246,00
9.801.360,00
3. Tro{oci za izgradba na infrastruktura :
- ulici i trotoari za ( probiv. i po{lun.) .............. 21.710.247,00
- vodovod ..............................................................................
4.077.733,00
-fekalna i atmosferska kanalizacija........................ 18.213.883,00
- elektrika uli~no osvetluvawe....................................
3.205.626,00
- uli~na elektri~na mre`a.............................................
10.058.413,00
4. Tro{oci za realizacija na Programata i
nadzor...............................................................................
3.656.271,00
VKUPNO:

71.684.407,00

B. Cena na lokacijata
1.Vkupen iznos na tro{oci za ureduvawe na naselbata iznesuva
71.685.407,00 denari.
2.U~estvo na JKP "Proleter"i Podru`nica ,,Elektrodistribucija" Resen
od 50% vo iznos od..............................................................
17.777.828,00.
3. Vkupno neto grade`ni povr{ini na parceli vo naselbata iznesuvaat:
- individualni stanbeni zgradi.........................................
33.128,00 m2
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- kolektivni stanbeni zgradi.............................................
10.400,00 m2
- detska gradinka.................................................................... 1.200,00 m2
- deloven prostor...................................................................
364,00 m2
4. Edini~na cena po 1 m2 neto grade`na povr{ina iznesuva:
- za individualni stanbeni zgradi
po
1.127,00den/m2
- za kolektivni stanbeni zgradi po
1.316,00den/m2
- za deloven prostor po
2.569,00 den/m2
- za detska gradinka po
1.064,00 den/m2
V.2.STANBENA NASELBA "PROLET" VO UE- 1 RESEN
A. Tro{oci za ureduvawe na grade`no zemji{te
1.Tro{oci za proektirawe
16,00 ha h 13.914,00
= 222.642,00 den.
2. Nadomestok za zemji{te i nasadi za ulici
trotoari parkirali{ta i pe{a~ki stazi
za 3,83 ha
20% nasadi 0,766 ha h 4.263.837,00 den.
= 3.266.099,00 den.
80% ~ist.zem. 3,064 ha h 2.921.023,00
= 8.950.016,00 den.
3. Tro{oci za izgradba na infrastruktura:
- ulici.................................................................................... 9.333.157,00 den.
- parkirali{ta....................................................................
390.874,00 den.
- pe{a~ki stazi....................................................................
105.361,00 den. - plato
pred trgovija i pazar~e......................................
1.053.988,00 den.
- detski igrali{ta............................................................
705.490,00 den.
- ozelenuvawe na slobodni povr{...................................
216.631,00 den.
- vodovod................................................................................ 2.117.130,00 den.
- kanalizacija....................................................................... 4.269.705,00 den.
- elektro napojuv. uli~. osvet. i trafost.......................
2.807.805,00 den.
4. Tro{oci za realiz.na Program. i nadzor............... ...
1.798.735,00 den.
VKUPNO:
35.237.515,00 den.
B. Cena na lokacija
1. Vkupen iznos na tro{oci za doureduvawe na naselbata iznesuva
35.237.515,00 denari.
2.U~estvo na JKP "Proleter" i Podru`nica ,,Elektrodistribucija" Resen
50% vo iznos od 4.597.314,00 den
3. Vkupno neto grade`ni povr{ini na lokacii vo naselbata iznesuvaat:
- individualni stanbeni zgradi .........................
35.680 m2
- kombinirana detska ustanova.............................
1.334 m2
delov.prostor i jav.funkcii............................... 2.160 m2
4. Edini~na cena po m2 neto grade`na povr{ina iznesuva:
- za individualna stanbena zgrada po .................
876,00 den/m2
- kombinirana detska ustanova po........................
876,00 den/m2
- za deloven prostor i jav.funkcii po.................... 2.380,00 den/m2
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V.3.STANBENA NASELBA "PO^INALI[TE" VO UE - 1 RESEN
P. Prethodni tro{oci
1.Tro{oci za izmestuvawe postari
komunalni instalacii........................................
789.246,00 den.
A. Tro{oci za ureduvawe na grade`no zemji{te
1. Tro{oci za proektirawe
17,00 ha h 13.914,00
= 236.538,00 den.
2. Nadomestok za zemji{te 4,42 ha za
ulici,trotoari,park.i pe{a~ki stazi .......
= 11.886.745,00 den.
3. Tro{oci za izgradba na infrastr.objekti
- ulici i trotoari (probiv.bez po{qun~.)............. = 7.501.356,00 den.
- vodovod...................................................................... = 7.199.140,00 den.
- kanalizacija............................................................ = 15.067.021,00 den.
- elektri~.visokonap.niskonapon.
mre`a uli~.osvetl.i trafostanici...................... = 6.445.296,00 den.
4. Tro{oci za realizac.na Programata
i nadzor (pau{alno)..............................................=
34.961,00 den.
VKUPNO:
49.160.303,00 den.
B.Cena na lokacija
1.Vkupen iznos na tro{ociza ureduvawe
na naselbata iznesuva.......................................... 49.160.303,00 den.
2. U~estvo na JKP"Proleter" i Podru`.
,,Elektrodistribucija" Resen
50% vo iznos od
.............
14.355.729,00 den.
3. Vkupno neto grade`na povr{ina na
lokacii vo naselbite iznesuvaat:
- za individualni stanbeni zgradi po...................
38.000,00 m2
- lokalen centar-deloven prostor.........................
373,60 m2
- detska gradinka........................................................
680,00 m2
4. Edini~na cena po 1 m2 neto grade`na povr{ina
iznesuva:
- za individualni stanbeni zgradi po....................
- za lokal.centar delov.prost.po.............................
- za detska gradinka po...............................................
- za javni objekti po....................................................

876,00 den/m2
2.380,00 den/m2
876,00 den/m2
1.300,00 den/m2

V.4.URBANISTI^KA EDINICA - 2 RESEN
P. Predhodni tro{oci
1. Tro{oci za izmestuvawe na postoe}i
komunalni instalacii.........................................
420.931,00 den/m2
A. Tro{oci za ureduvawe na
grade`no zemji{te
1 za proektirawe........................................................
703.194,00 den
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2. za eksproprijacija 8,00 ha za ulici
trotoari,parkir.i pe{a~. stazi
....................
17.977.276,00 den/m2
3. nadomestoci za ru{.na objek...............................
9.538.674,00 den/m2
- tro{oci za izgrad.na infrastruktura
ulici itrotoari(prob.so po{q.) .......................
15.845.908,00 den.
- vodovod....................................................................... 2.876.078,00 den.
- elektri~no osvetluvawe........................................
2.604.217,00 den.
- elekt.nisko i visoko napon.mre`a........................
7.985.907,00 den.
5. Tro{oci za realizacija na Progr.
i nadzor..................................................................... 1.845.941,00 den.
VKUPNO:
57.798.126,00 den.
====================================
B. Cena na lokacijata
1. Vkupen
iznos na tro{oci za doureduvawe na naselbata iznesuva
57.798.126,00 denari.
2. U~estvo na JKP "Proleter" i Podru`nica Elektrodistribucija Resen
50% vo iznos od
.................................................
9.295.956,00 den.
3.Vkupno neto grade`ni povr{ini na lokacii vo naselbata iznesuvaat:
- individualni stanbeni zgradi................................... 39.572,00 m2
- kolektivni stanbeni zgradi.......................................
7.598,00 m2
- deloven prostor ..........................................................
392,00 m2
4. Edini~na cena po m2 neto grade`na povr{ina iznesuva:
- za individualni stanbeni zgradi po......................... 1.127,00 den/m2
- za kolekt.stanbeni zgardi po...................................... 1.064,00 den/m2
- za delovni prostorii po.............................................. 2.380,00 den/m2
V.5.URBANISTI^KA EDINICA - 4 s. JANKOVEC
P. Predhodni tro{oci
1. Za izmestuvawe na postoe}i (postari)
komunalni instalacii...........................................
629.299,00 den.
A. Tro{oci za ureduvawe na grade`.zemj.
1. Tro{oci za proektir. 51 ha h 13.914,00
= 709.614,00 den.
2. Nadomestok za zemji{te i nasadi za ulici,
trot.parkir.i pe{a~.stazi
- nasadi 3,29ha h 1.551.149,00 ....................
= 5.103.280,00 den.
- zemji{te 9,14 ha h 688.510,00 ..............
= 6.292.980,00 den.
3. Nadomest. za ru{.objekti ............................
1.048.831,00 den.
4. Tro{.za izgr.na infrastruktura:
- ul.so trot.(probiv.i po{lun~.) ......
14.870.623,00 den.
- vodovod......................................... ........
3.226.376,00 den.
- kanalizacija........................................
7.846.328,00 den.
- elektrika.............................................
10.324.468,00 den.
5.Tro{.za realiz. na Program. i

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 207
nadzor.................................................
1.038.779,00 den.
VKUPNO:
51.135.578,00 den.
===================================
B. Cena na lokacijata
1. Vkupniot iznos na tro{oci za doureduvawe na naselbata iznesuvaat
51.135.578,00 denari.
2. U~estvo na JKP "Proleter" i Podru`nica ,,Elektrodistribucija" Resen
od 50% vo iznos od
10.698.586,00 denari.
3. Vkupno neto grade`ni povr{ini na lokacii vo naselbata iznesuvaat:
- individualni stanbeni zgradi..............
43.706,00 m2
- dve kombin.det.ustanovi.........................
1.440,00 m2
- centar na stanbena edinica...................
588,00 m2
- deloven prostor.........................................
2.180,00 m2
- motel............................................................
480,00 m2
4. Edini~na cena na 1m2 neto grade`na povr{ina iznesuva:
- za individ.stan.zgradi po.......................
751,00 den/m2
- za komb.det.ustanova po..........................
751,00 den/m2
- za centar za stanbeni edinica..............
751,00 den/m2
- za deloven prostor po.............................
2.129,00 den/m2
- za motel......................................................
2.129,00 den/m2

V.6. CENTAR NA GR. RESEN UE - 5 I OSTATOK OD UE-3
Investitorite koj }e gradat novi objekti vo centarot na gradot
presmetuvaweto na komunalniot nadomestok za ureduvawe na grade`noto zemji{te
}e se vr{i po stvarnite tro{oci proizlezeni od lokacijata na objektot {to }e se
gradi i toa:
- za individualni stanbeni zgradi...........
1.127,00 den/m2
- za kolektivni stanbeni zgradi...............
1.316,00 den/m2
- za deloven prostor po...............................
2.569,00 den/m2
- za dr.javni objekti po................................
1.754,00 den/m2
V.7. NASELBA s. ASAMATI
Visinata na tro{ocite
za delumno ureduvawe ili doureduvawe na
grade`noto zemji{te opfa}a : urbanizacija, eksproprilacija na grade`no
zemji{te za ulici i trotoari, probivawe na ulici, obezbeduvawe na vodovodna
mre`a i nadomestokot za komunalno ureduvawe }e iznesuva:
- za individualni stanbeni zgradi po........
438,00 den/m2
- za izgradba na deloven prostor po...........
773,00 den/m2
V.8. VILSKA NASELBA: PRETOR, SIRHAN
ASAMATI i DOLNO DUPENI
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Investitorite za ureduvawe grade`no zemji{te vo vilskite naselbi }e
pla}aat po 2.094,00 den/m2 na neto izgradena povr{ina na objektot.
V.9. TURISTI^KI LOKALITETI: CARINA, OTE[EVO,
ASAMATI, SIRHAN, PRETOR i DOLNO DUPENI
Visinata na tro{ocite za ureduvawe na grade`no zemji{te vo turisti~kite
lokaliteti }e iznesuva po 2.094,00 den/m2 na neto izgradena povr{ina na objektot.

V.10. INDUSTRISKI OBJEKTI
Za izgradba na stopansko-proizvodni i neproizvodni objekti
(hali,rabotilnici, skladi{ta, magacini servisi, benziski pumpi i sl.) }e se pla}a
po m2 neto izgradena povr{ina po 1.678,00 den/m2.
Za vakvi objekti koi se izgradeni bez uredna tehni~ka dokumentacija, a
infrastrukturnite komunalni objekti gi izgradile na sopstven tro{ok,
investitorite za ovie objekti so dobivawe na uredna tehni~ka dokumentacija }e
pla}aat 50% od predvideniot iznos.

V.11. Izvr{uvawe na Programata
Nadle`en za izvr{uvawe na ovaa Programa e Op{tinata Resen preku
nadle`niot organ za komunalno ureduvawe na grade`no zemji{te, lokalni
pati{ta i ulici.
VI. NA^IN NA ZDRU@UVAWE I
NAMENA NA SREDSTVA
Sredstvata za ureduvawe na grade`no zemji{te na podra~jeto na op{tinata
Resen se zdru`uvaat na posebna smetka i se koristat za realizacija na Programata
za ureduvawe na grade`no zemji{te.
Podetalna sostojba so prihodite i rashodite za ovaa namena e sledna:
A. PRIHODI
2010 godina
1.

Sredstva naplateni od investitori :
- Средства од физички лица
- Средства од правни лица
- Побарувања од плаќање на рати
ВКУПНО

3.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
9.500.000,00
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B. RASHODI
1.

Зa tekovno odr`uvawe na Centarot i
ulicite ,,Mite Bogoevski” i ,,Goce
Del~ev”

2.

Ureduvawe na trotoari so plo~ki,
priorit na ul. ,,Kor~ulanska,, od
raskrsnica so ,,Leniniva,, do raskrsnica
so ,,29-ti noemvri,,, na ul ,,Leninova,, od
KAM market do ul ,,Mite Bogoevski,, na
ul ,,Josif Josifovski,, od raskrsnica sa
,,Naum Veslievski,, do raskrsnica so ul
,,Boris Kidri’,,

3.

Za re{avawe na uli~na komunalna
infrastruktura so
vodovodna,elektri~na i kanalizaciona
mre`a

4.

1,000.000,00
1.500.000,00

4.500.000,00

За одржување и уредување со урбана
опрема

2.500.000,00

Вкупно расходи

9.500.000,00

Уредување на тротоари
Во 2010 година се планира за вредност од 1.500.000,00 денари да се уредуваат
тротоари на улици со приоритет на уредување кој ќе го определува Советот на Општина
Ресен.
Тековно одржување на Центар и улици
За вредност од 1.000.000,00 денари во 2010 година ќе се извршат поправки на
оштетените места во центарот на град Ресен и на улиците ,,Мите Богоевски” и ,,Гоце
Делчев”.
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Улична комунална инфраструктура
За решавање на улична комунална инфраструктура со водоводна, електрична и
канализациона мрежа се планира во 2010 година се планира да се потрошат 4.500.000,00
денари. За овие работи приоритетот ќе се определува од Советот на Општина Ресен.
Урбана опрема
За одржување и уредување со урбана опрема се предвидува да се потрошат
2.500.000,00 денари со приоритет на уредување кој ќе го определува Советот на Општина
Ресен.
VII.ZAVR[NI ODREDBI
Ovaa Programa vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo
"Slu`ben glasnik na op{tinata Resen"
SOVET NA OP[TINA RESEN
Br.07- 3411/ 22
16.12.2009 god.
Resen

Pretsedatel,
Memed Murati с.р.

115.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решението за именување на членови во Совет за
безбедност во сообраќајот.
Се прогласува Решението за именување на членови во Совет за
безбедност во сообраќајот, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/21
22.12.2009 год.

Градоначалник
на Општина Ресен
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Ресен

Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 414 од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата („Службен весник на РМ„ бр.54/07) и член 43 став 1 точка 39 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 16.12. 2009
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на претседател и членови
на Општинскиот Совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата
1. За претседател на Општинскиот Совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата се именува лицето:

-

Гоце Лазаревски - СВР-Битола - Полициска станица - Ресен

За членови се именуваат:
-

Крсте Гештаковски - Здружение на возачи Ресен
Сашо Нечовски - Македонија пат, секција Ресен
Марина Кралевска- ЈКП „Пролетер,, Ресен
Нехру Сулејман - Општина Ресен
Љупчо Христовски - ЈЗУ „Здравствен дом,, Ресен
Митко Јаневски - ОСУ „ Цар Самоил,, Ресен

2. Мандатот на членовите трае 4 години.
3 Ова Решение влегува во сила со денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 3411/ 23
16.12.2009 год.

Претседател,
Мемед Мурати с.р.
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Ресен

116.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Решението за именување на членови на детската
градинка „11-ти Септември“.
Се прогласува Решението за именување на членови на детската градинка
„11-ти Септември“, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/22
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од точка 5 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ„ и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен„ бр.4/02), Советот на Општина ресен на
седницата одржана на ден 16.12.2009 година донесе

РЕШЕНИЕ
За именување на членови во управниот одбор во Детска градинка „11-ти
Септември„ Ресен
1. За членови во Управниот одбор во Детска градинка „ 11-ти Септември„
Ресен се именуваат:
Томе Думовски
Зухра Алиевска
Снежана Доревска
2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен„.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-3411/ 24
16.12.2009 год.
Ресен
117.

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување
кон измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен.
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон
измена и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/23
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 10,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„ бр.24/08 и 91/09) и член21 став 1 од
Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен,, бр.04/02) Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 год. донесе:

ОДЛУКА
За отпочнување на постапка за пристпување кон измена и
дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон измена и дополнување на
Генералниот урбанистички план на град Ресен на м.в Доброво – Ресен.
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Член2
Измената и дополнувањето се однесува на просторот кој што со постојниот
ГУП е зона 1 за индустрија се изменува и дополнува класа со намена Еинфраструктура, Е-2 комунална суперструктура.
Член 3
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на буџетот
на Општина Ресен која ќе биде и донесувач на планот.
Член4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на
Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07-3411/25
16.12.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

118.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на општината Ресен.

Се прогласува Одлуката за потврдување на статусот и својството член на
ЗЕЛС на општината Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 16.12.2009 година.
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Бр. 08- 3537/24
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 15, а во врска со член 81, став 2 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр. 4/02),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 16.12.2009 година донесе

ОДЛУКА
за потврдување на статусот и својството
член на ЗЕЛС на општината Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се потврдува статусот и својството на член во
Здружението на општините „ Заедница на единиците на локалната самоуправа на
Република Македонија - ЗЕЛС,, на Општина Ресен.
Оваа Одлука се донесува заради упис на Здружението на општините
„Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија ЗЕЛС,, ( понатаму во текстот само како ЗЕЛС) во Централниот регистар на
Република Македонија во согласност со Закон.
Член 2
Општина Ресен и понатаму го продолжува својството член на ЗЕЛС под
услови утврдени со Статутот и другите акти со кои се утврдува организацијата и
делокругот на работата на Здружението на општините „ Заедница на единиците на
локалната самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС,,.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на Општина Ресен,,.

22 декември 2009 година „ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК “ бр.10 страна 216

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр. 07-3411/26

Претседател,

16.12.2009 год.

Мемет Мурати с.р.

Ресен

119.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлуката за одржување на јавната чистота во
Општина Ресен.

Се прогласува Одлуката за одржување на јавната чистота во Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/25
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 10 од Законот за јавна чистота ("Службен весник на
РМ" бр 111/08 и 64/2009 год.) и член 21 став 1 точка 19 од Статутот на Општина
Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" бр.4/02 год.), Советот на Општина
Ресен
на
седницата
одржана
на
16.12..2009
година,
донесе:
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ОДЛУКА
за одржување на јавната чистота во
Општина Ресен
1.Основни одредби
Член 1
Со оваа одлука се регулира одржувањето на јавната чистота на јавните
површини, отворените простори на јавните објекти, начинот на користењето на
јавните површини, собирањето на сметот, чистењето на снег и мраз,
отстранувањето на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота, начинот на
поставување на садовите за фрлање на отпадоци, како и мерките за спроведување на
Одлуката.
Член2
Одржување на јавна чистота е чистење (метење и миење) на јавни
површини и отворени простори на јавни објекти, како и чистење на снег во зимски
услови.
Јавни површини се: улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади,
шеталишта, надвозници, мостови, паркиралишта, скалила кои поврзуваат површини
на јавен сообраќај, градски паркови, парк -шуми, улични тревници, видиковци и
отворените простори на јавните објекти.
Член З
Собирање на смет е отстранување на создадениот смет од јавните површини и
отворените простори на јавните објекти и сместување во садови за смет.
Член4
Работите за одржување на јавната чистота од член I на оваа Одлука ќе ги
врши Јавното комунално претпријатие "Пролетер" - Ресен.
Работите од став 1 на овој член може со Одлука на Советот на Општина Ресен
да се отстапат на извршување на правно лице регистрирано за вршење на овие
работи, согласно со закон.
2.Одржување на јавна чистота на јавни површини
Член5
Одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се врши: -во
централното градско подрачје, утврдено со ГУП, со метење секој ден на улиците,
тротоарите, плоштадот - шеталиштето и паркиралиштата, од 5 до 8 часот во
периодот од 1.04. до 31.10. во текот на годината (летен период) и од 7 до 10 часот во
приодот од 1.11. до 31.03. во текот на годината (зимски период), односно согласно
со Годишната Програма за одржување на јавна чистота донесена од Советот на
Општината.
Член6
Одржувањето на јавната чистота со метење на јавните површини ќе се
врши рачно со метли и машинско.
Член 7
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Одржување на јавната чистота со миење ќе се врши согласно со член 4 во
летниот период на јавните површини во центарот на градот, а во зимскиот период по
потреба (зависно од временските услови).
Во останатите делови од градот, како и влезните улици и центрите на
населените места, јавните места ќе се мијат по потреба.
Член 8
На јавните површини се забранува оставање на садовите за комунален, цврст
и технолошки отпад од домаќинствата и деловните простории, освен во деновите и
во времето кога истите треба да ги празни јавното комунално претпријатие.
Член9
Јавната чистота на јавните површини - парковите, уличните тревници ќе се
одржува со косење на тревата, садење на цвеќиња и полевање во летниот период
секој ден, а во зимскиот период по потреба, како и собирање на сметот од истите.
Член 10
Дворните површини на колективните објекти и дворните површини на објектите
за домување ќе се чистат редовно во текот на целата година од страна на
сопствениците и корисниците.
Член 11
Јавните површини ќе се користат за намената за која се изградени и уредени
(движење, рекреација и др.).
По исклучок јавните површини и отворените простори на јавните објекти
може да се користат и за други намени само со Одобрение издадено од
надлежен орган на Општината согласно закон (за вршење на деловна дејност
пред деловни објекти, за истакнување на реклами, поставување на комунална
инсталација, сообраќајни знаци, и др.).
При користење на јавните површини за намените од став 1 на овој член
се забранува истите да се оштетуваат или уништуваат.
При користење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти
за намените од став 2 на овој член корисникот е должен јавната површина да ја
доведе во првобитната состојба по завршувањето на рокот на Одобрението.
Чл ен 1 2
При користењето на јавните површини и отворените простори на јавните
објекти не смеат да се вршат дејностите и работите забранети со член 14 од Законот
за јавна чистота.
По исклучок на став еден од овој член, може од страна на надлежен орган
при Општина Ресен задолжен за издавање на Одобренија за градење, да му издаде
времено Одобрение на правно или физичко лице за зафаќање на јавна површина при
растоварање на огревно дрво, градежен материјал и слично, а по отстранувањето
на истите јавната површина да се доведе во првобитна положба.
4.Собирање на сметот од јавните површини, отворените простори
на јавните објекти и од садовите за отпадоци
Член13
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Сметот од чистењето на јавните површини (метењето и миењето) Јавното
комунално претпријатие ќе го собира во садови за смет и изнесува на определена
депонија.
Отпадот од садовите за отпадоци поставени на јавните површини ќе ги
празни јавното комунално претпријатие и отпадоците ќе ги транспортира и депонира во
определена депонија.
Член 14
Празнењето на садовите за отпадоци од јавните површини ќе се врши секој
ден во централното градско подрачје, а од останатите делови на градот еднаш
неделно односно по потреба штом се наполнат.
Во населените места празнењето на садовите за отпадоци од јавните
површини ќе се врши два пати неделно во летниот период и еднаш неделно во
зимскиот период.
5.Чистење на снег од јавни површини
Член15
Од јавните површини снегот ќе го чисти јавното комунално претпријатие
како давател на услугата во рок од 6 часа од почетокот на снежните врнежи и
континуирано до престанокот на врнежите, со обем и динамика утврдени согласно
Програмата за одржување на улиците во зимски услови, донесена од Советот на
Општината.
Член16
Отстранетиот снег ќе се собира на места каде нема да ја загрозува
проодноста на јавната површина.
Член17
Од јавните површини пред станбените и деловните објекти во зимски услови
при снежни врнежи сите сопственици односно корисници на објектите се должни
веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните
објекти со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.
6.Отстранување на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота
Член18
Под отстранување на предмети кои ја загрозуваат јавната чистота се
подразбира отстранување на предметите за кои е утврдена забрана со Законот за
јавна чистота за оставање на јавна површина (градежен шут, земја, песок, отпадоци
од растенија, стари предмети од домаќинствата и смет од вршење на дејности,
картонска и друга амбалажа).
Предметите од претходниот став на овој член сопствениците односно
корисниците се должни самите да ги депонираат во градската депонија или да му ги
предадат на јавното комунално претпријатие на сопствен трошок.
Ако предметите од претходниот член сопствениците односно корисниците
не ги отстранат во определениот рок ќе ги отстрани јавното комунално претпријатие,
на трошок на сопствениците односно корисниците.
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Член19
Сопствениците односно корисниците, возилата во насоката на движење се
должни да ги паркираат на растојание не помало од 10 метра од контејнерите и
другите видови на садови за собирање на смет.
Член20
Предметите, маси, столови, апарати за ладење, чадори, поставени за
вршење на деловна дејност на јавна површина, сопствениците односно корисниците
се должни да ги отстранат веднаш по истекот на рокот определен за нивно користење,
во спротивно ќе ги отстрани јавното претпријатие на трошок на сопственикот, односно
корисникот.

7. Поставување на садови за фрлање на отпадоци
Член21
За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават
садови за фрлање на отпадоци (во натамошниот текст садовите).
Член22
На јавните површини во центарот (плоштадот) на градот и во другите делови
на градот, садовите ќе се постават на точно определено место кое ги предвидел
Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина.
Во населените места садови ќе се постават на влезната улица или во центарот
на населбата.
Член23
Во садовите поставени на јавните површини, отпадоци ќе фрлаат само
граѓаните кои се движат по јавните површини или ги користат за рекреација.
Член24
Се забранува во садовите поставени на јавните површини да се фрла
комунален цврст и технолошки отпад од домаќинствата и деловните објекти.
Член25
Садовите наменети за одржување на јавната чистота на јавните површини ќе
ги набави и постави Општината, а ќе ги одржува јавното комунално претпријатие.
8.Мерки за спроведување на одлуката
Член26
Под мерки за спроведување на Одлуката се подразбира обезбедување на
средства за финансирање и одржувањето на јавната чистота, обезбедување на
опрема за одржување, надзор над примената и инспекциски надзор над
спроведувањето на оваа Одлука.
Член27
Средствата за финансирање на одржувањето на јавната чистота на јавните
површини ќе се обезбедат од:
-Буџетот на Општината и
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-надоместок за одржување на јавната чистота;
Надоместок за одржување на јавна чистота плаќаат сите правни и физички
лица корисници на услугите за водоснабдување и подигање на сметот во град Ресен.
Висината на надоместокот за одржување на јавна чистота изнесува:
-за физички лица 60,оо денари месечно;
-за правни лица 180,оо денари месечно.
Наплатата ќе се извршува преку доставените сметки со посебна
назнака, за извршена услуга на ЈКП „Пролетер,, - Ресен или друго правно лице кое
има добиено дозвола.
Средствата собрани од надоместокот за одржување на јавната чистота се
приход на Општината и ќе се користат за финансирање на работите на јавната
чистота.
Член28
Опремата за одржување на јавната чистота ќе ја набави Општината.
Употребата и поставувањето како и видот на опремата ќе се регулира со годишната
програма што ја донесува Советот на Општината.
Член29
Надзор над примената на оваа Одлука врши Секторот за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната средина.
Член30
Инспекциски надзор во спроведување на одредбите на оваа Одлука
вршат овластениот комунален инспектор и комуналните редари на Општината
според одредбите на Законот за јавна чистота.
9.Преодни и завршни одредби
Член31
Со денот на влегувањето на сила на оваа Одлука престануваат да важат
членовите од одредбите во точка 2, 2.1, 2.2 и 2.3 од Одлуката за одржување на
комунален ред на подрачјето на Општина Ресен ( Службен гласник на Општина
Ресен бр. 7/2005 и 1/2006 год.)
Член32
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен
гласник на Општина Ресен".
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3411 /27
16.12.2009 год.

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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Ресен
120.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата за
социјалната заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без
родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично.
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата за социјалната
заштита на децата на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со
посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/26
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата на лицата со
телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога
и алкохол и слично, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
1.

Се усвојува Информацијата за состојбата за социјалната заштита на децата
на лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби,
засегнати со дрога и алкохол и слично.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

РЕСЕН
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Бр. 07-3411 / 28
16.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

121.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Информацијата за пласманот на
јаболката.
Се прогласува Заклучокот по Информацијата за пласманот на јаболката,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009
година.
Бр. 08- 3537/27
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Информацијата за пласманот на јаболкото, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
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1.

Не се усвојува Информацијата за пласманот на јаболката.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-3411 / 29
16.12.2009 год.
Ресен
122.

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот за утврдување на потреба од донесување на
локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен
центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина
Ресен.
Се прогласува Заклучокот за утврдување на потреба од донесување на
локална урбанистичка планска документација за изградба на дистрибутивен
центар во м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009
година.
Бр. 08- 3537/28
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако го разгледа
Заклучокот за утврдување на потреба за изградба на дистрибутивен центар во
м.в. Макази како инвестициски објект од значење на Општина Ресен, го донесе
следниот:
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ЗАКЛУЧОК
1.

Се утврдува потреба од донесување на локална урбанистичка планска
документација за изградба на дистрибутивен центар во м.в. Макази како
инвестициски објект од значење на Општина Ресен

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-3411 / 30
16.12.2009 год.
Ресен
123.

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучокот по Програмата за дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за дополнување на Програмата за
донесување на урбанистички планови за 2009 -2011 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 16.12.2009 година.
Бр. 08- 3537/29
22.12.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 16.12.2009 година, откако ја разгледа
Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички
планови за 2009 -2011 година, го донесе следниот:
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ЗАКЛУЧОК
1.

Се усвојува Програмата за дополнување на Програмата за донесување на
урбанистички планови за 2009 -2011 година.

СОВЕТ

НА

ОПШТИНА

Бр. 07-3411 / 31
16.12.2009 год.
Ресен

РЕСЕН

Претседател,
Мемет Мурати с.р.
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