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АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН
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1.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на буџетот на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември
2016 година (со образложение)
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
извршување на буџетот на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември
2016 година (со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 15.11.2016 година.
Бр.09-2611/1
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за III квартал,
Јануари – Септември 2016 година (со образложение), го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2016 година (со образложение).
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/4
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
1
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2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
ненамирени обврски на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември
2016 година (со образложение)
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
ненамирени обврски на Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември
2016 година (со образложение), што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 15.11.2016 година.
Бр.09-2611/2
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина Ресен за III квартал,
Јануари – Септември 2016 година (со образложение), го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за ненамирени обврски на Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2016 година (со образложение).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/5
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
2
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3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2016 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за
задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија основани од Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2016 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.
Бр.09-2611/3
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и Јавните претпријатија
основани од Општина Ресен за III квартал, Јануари – Септември 2016 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за задолжување на Општина Ресен и
Јавните претпријатија основани од Општина Ресен за III квартал, Јануари –
Септември 2016 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/6
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Планот на Програми за развој на
Општина Ресен за 2017-2018 година
Се прогласува Планот на Програми за развој на Општина Ресен за 2017-2018
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
15.11.2016 година.
Бр.09-2611/4
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член
23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина
Ресен“,бр.7/10,13/13,8/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 15.11.2016 година, донесе

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
во Општина Ресен за 2017-2018 година

Вовед
Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони активности
предвидени во Планот на Програми за развој за предходниот период кои се
реализирани во претходниот период и насоките на општината за преземање на
активности од развоен карактер, а согласно Стратегијата за развој на Општина
Ресен, во наредниот период 2017-2018 година Општина Ресен ќе се фокусира на
следните предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат
преку соодветни годишни Програми.
Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за
задоволување на потребите на граѓаните, подобрување на квалитетот на живот,
како и заштита на животната средина.
Тригодишниот Планот на програми за развој за 2017-2018 година ќе се
состои од капитални инвестиции во областите: изградба на објекти,
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водоснабдување, канализација, изградба, реконструкција и рехабилитација на
локални патишта и улици, чистење на речните корита и локален економски развој.
Планот на програмите за развој на општина Ресен програмиран за 2017 2018 содржи временска рамка за реализација на капиталните инвестиции,
финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над примена на
планот.
За еден дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка
документација, која треба да се комплетира според новите закони, подзаконски
акти и нормативи.
Капиталните инвестиции се распоредени во следните области:
1. ЈА - Изградба на објекти,
2. ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување,
3. ЈИ -Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни
фекални води,
4. ЈД - Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и
улици,
5. Ј8 - Други комунални работи ( Чистење на речните корита ),
6. Г - Локален економски развој,

1. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на објекти планирани
се следните активности:

1.1. Изградба на Комплексот „ Финско Село “ м.в. Маркова Нога,
КО Долно Дупени - Ресен.
Градежните работи опфаќаат: комерцијални и деловни објекти, хотелски
комплекс, викенд куќи и целосна инфраструктура.
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од
странски инвеститори.
Временска рамка 2017-2018 година

1.2. Изградба на мали хидрелектрани
Изградба на мали хидроелектрани ќе се изврши на Лева Река – Голема Река во
Општина Ресен. Предвидено е изградбата на мала хидроелектрана да се изведе
во
2017-2018
година.
Вкупните потребни средства за изведба на хидроелектраната изнесува
122.910.000 денари.
Потребните средства за инвестицијата се обезбедени од правни субјекти.
Носител на работите на инвестицијата е ЕНЕРГОРЕМОНТ – МЗТ – ХЕРЦ ДОО –
Битола.
Временска рамка на изведување на активностите 2017-2018 година.
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1.3. Изградба на две училишни спортски сали
Согласно Програмата за изградба на спортски сали на Владата на РМ, во
програмскиот период планирано е да се изградат две училишни спортски сали и
тоа во основните училишта Мите Богоевски и Гоце Делчев во Ресен.
Со овие инвестиции ќе се придонесе кон унапредување на образованието и
спортот кај лицата вклучени во основното образование како и на останатите лица
кои на некој начин се инволвирани во областа на спортот.
Финансирањето на инвестициите ќе биде од Буџетот на РМ со рок на
реализација 2017-2018 година.
2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување планирано е следното:
2.1. Коњско - изградба на водоводен систем
Потребни финансиски средства во висина од 8.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Републичкиот Буџет и Буџетот на Општина Ресен.
Целта на оваа активност е подобрување на условите за живот на граѓаните.
А како активности кои треба да се изведат во текот на 2017-2018 година
влегуваат: изведба на цевовод од населбата до резервоарот, пумпна станица и
изградба на резервоар.
2.2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на исправна
вода за пиење и изградба на филтер станица
Вкупно потребни средства 6.000.000 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Републичкиот Буџет и донации.
Целта на активноста е обезбедување на дополнителни и прочистени количини на
вода за пиење.
Во текот на 2017-2018 година ќе се изведе: цевовод во должина од 4000 м,
изведба на каптажа и изведба на филтер станица.
2.3. Сливница - изградба на нов водоводен систем
Вкупно потребни средства 18.000.000 денари
Предвидено финансирање: од Буџерот 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: 2017-2018 година
2.4. Подмочани – изградба на нов резервоар за зафаќање на
дополнителни количини на исправна вода за пиење со W=60м3
Вкупно потребни средства 2.200.000 денари.
Извори на финансирање Буџет на РМ и донации.
Целлта на оваа активност е задоволување на потребите на месното население со
дополнителна количина на вода за пиење.
Временски период за реализација 2017-2018 година.
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2.5. Реконструкција на водоводната мрежа во градот Ресен
Потребни средства за реализација: 37.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Целта на активноста е подобрување на квалитетот на водата за пиење.
Временски перид за реализација 2017-2018.
Активностите поврзани со реконструкцијата во периодот за реализација треба да
опфатат: изработка на техничка документација врз основа на реална Студија за
можностите за реконструкција на истата, за изградба на нови резервоари за вода
и други потребни мерки, и во зависност од Студијата да се продолжи по
приоритетите на изведување.
2.6. Изградба на водоводна мрежа и резервоар во с.Сливница
Потребни средства за реализација: 10 859 921.00 денари
Извори на финансирање: грант од Светска банка( инвестиција која се реализира
преку Министерство за финансии на РМ)
Целта на активноста е подобрување на квалитетот на водата за пиење.
Временски перид за реализација 2017-2018.
Активностите поврзани со реконструкцијата во периодот за реализација треба да
опфатат: изградба на нов резервоар за вода и нова водоводна мрежа, согласно
Одлуката за определување на приоритети за изградба на водовод во с.Сливница,
со обезбедени финансиски средства од Светска Банка.

2.7. Ресен – населба ,,Пролет,, -изградба на водовод – 1.100.000,00
денари
Спрема согледувањата и развојните планови на градот, потребно е
да се преземат мерки за целосно разрешување на проблемот со водоснабдување
на населението од населбата, како и за развој на населбата во наредниот период.
Оваа активност се предвидува со оваа Програма за 2017-2018 година.
Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичиот Буџет
и доанации.
2.8. Претор( Туристичка населба и Вилска населба) - изградба на
водоснабдителен систем – 20.000.000,00 ден.
Претор е населба каде што не е решен проблемот со
водоснабдување со исправна вода за пиење. Од тука во наредниот период треба
да се преземат одредени активности, а за кои би се обезбедило финансиски
средства и истите се употребиле за реализација на проектот. Потребни
финансиски средства кои треба да се обезбедат со оваа Програма изнесуваат
20.000.000, денари, а како активности треба да се изведат во текот на 2017-2018
година.
Во активностите кои треба да се изведат влегуваат:
- изведба на цевовод од населбата до резервоарот;
7
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- пумпна станица;
- изградба на резервоар;
Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот Буџет
и донации.
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.

3. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална и
атмосферска канализација планирано е следното:
3.1. Стење - изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 11.854.772 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации.
Со инвестицијата ќе се зафатат отпадните води од селската населба и истите ќе
се канализираат до местото предвидено за изградба на пречистителна станица.
Временската рамка на изведување на активностите: 2017-2018 година.
3.2. Јанковец – доизградба на фекална канализација
Вкупно потребни средства: 8.000.000 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република Македонија.
Целта на инвестиција е зафаќање на отпадните фекални води од населеното
место, нивно собирање во колектор и носење до пречистителна станица.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017 -2018 година.
3.3. Љубојно – доизградба на фекална канализација
Вкупно потребни средства: 12.577.589 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република Македонија.
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: 2017 -2018 година.
3.4. Дрмени- изградба на фекална канализација за
Потребни средства за изведување на инвестицијата 12.577.769,56 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија-АФПЗРР
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017 -2018 година.

3.5. Грнчари – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата 15.000.000 денари
8
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Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017-2018 година.
3.6. Подмочани – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата 15.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017-2018 година.
3.7. Козјак– изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата 5.949.418,00 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017-2018 година.
3.8. Ресен-потез Стара Слога-градски гробишта
Потребни средства за изведување на инвестицијата 1.100.000,00 денари
Средствата ќе се обезбедат од UNDP.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2017-2018 година.
3.9. Ресен-потез Нова Слога-кон с.Болно
Потребни средства за изведување на инвестицијата 1.100.000,00 денари
Средствата ќе се обезбедат од UNDP.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните води.
Временска рамка за изведување на активностите:2017-2018 година.
Со реализирање на горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и ќе води кон подобрување на екосистемите во
предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на
инвестициите, така и во целата општина индирекно. Правилното управување со
фекалните води ќе донесе 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.

4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција и
рехабилитација на локални патишта и улици , осветлување на патна
инфраструктура и изведба на плоштади, планирано е следното:
4.1.1. Реконструкција и рехабилитација на локалните патишта согласно
Одлуката за определување на приоритети за изградба на локални патишта, со
обезбедени финансиски средства од Светска Банка:
-

Изградба на улици 1,2,3,4 и 5 во с.Долно Дупени- во висина од 6 109
334,80 денари,
9

17 Ноември 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14

4.1.3.Изградба на осветлување во с.Царев Двор, согласно Одлуката за
определување на приоритети за осветлување во с.Царев Двор, со
обезбедени финансиски средства од Светска Банка:
Изградба на на осветлување во с.Царев Двор - во висина од 2 950
000,00 денари,
Временска рамка на изведување на активностите: 2017-2018 година.
-

4.2. Префрлените средстава од Агенцијата за државни патишта во висина
од 6 243 885,00 денари ќе се користат за зимско одржување, тековно
одржување и рехабилитација на локалните патишта и улици. Овие активности
ќе се реализираат во текот на 2017 -2018 година.
4.3 Согласно Програмата на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој на РМ за финансирање на проекти од ЕЛС по
разни мерки, на почетокот од 2017 година треба да отпочне со прибирање на
понуди од заинтересираните ЕЛС и реализација на истите кои се одобрени за
реализација во текот на 2017-2018 година. За оваа цел Општина Ресен е во тек
на изготвување на техничка документација која ќе е апликативна и одобрена од
страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој на РМ .

4.4. Изградба на локален пат с.Стење –с.Коњско
Потребни средства за реализација: 50.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Целта на активноста е подобрување на патната инфраструктура.
Временски перид за реализација 2017-2018.
4.5. Исто така во Програмата се предвидува реконструкција на горниот строј на
коловозот и тоа на :
1. ул.,,11-ти Октомвриʺ- на потегот од Кам маркет до раскрсница со ,,Наум
Веслиоскиʺ- со вкупна должина од околу 900 м
2. ул.,,29-ти Ноемвриʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до ПС
Ресен- со вкупна должина од околу 1800 м
3. ул.,,Таше Милошевскиʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до
паркиралиште кај општинската зграда- со вкупна должина од околу 260 м
За реализација на реконструкцијата на овие улици, кои се наоѓаат во централното
грдско подрачје, потребни ќе бидат околу 20 000 000.00 денари, кои ќе се
обезбедат од Буџетот на Република Македонија или донации.
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Активностите поврзани со реконструкцијата во периодот за реализација треба да
опфатат: изработка на техничка документација врз основа на реална Студија за
можностите за изградба на патниот правец и изградба на патниот правец.

Целта на горенаведените активности е подобрување на инфраструктурата
а во функција на подобрување на условите за транспорт на стоки и патници како и
создавање на услови за привлекување на туристи, согласно двата приоритети од
Стратегијата.
5. Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на животна
средина планирано е чистење на речни корита и реставрација на
екосистемот на Преспанско Езеро и имплементација на Планот за
управување со речниот слив
5.1. Чистење на речните корита
Потребни средства за реализирање на активностите 3.000.000 денари
Извори на финансирање Буџет на Општина Ресен, странски донатори и Влада на
Република Македонија.
Овие активности се однесуваат на чистење на речните корита на следните реки
од територијата на Општина Ресен: Брајчинска, Кранска, Курбинска, Грнчарска,
Подмочанска, Источка, Голема Река и други помали речни корита на подрачјето
на општина Ресен.
Временски период за имплементација 2017-2018 година.
Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди животната средина и
природата, истите ќе придонесат за минимизирање на деградацијата и штетите од
евентуалните поплави.
5.2. Реставрација на екосистемот на Преспанско Езеро и имплементација на
Планот за управување со речниот слив 2016-2018
Потребни средства за реализирање на активностите: 25.707.500,00 денари
Извори на финансирање: Буџет на Општина Ресен
Средствата се обезбедени со потпишување на Договор помеѓу:
Општина Ресен и Швајцарска Конфедерација, застапена од Федералниот Оддел
за Надворешни Работи (FDFA) со реализација преку Швајцарска Амбасада во РМ/
Швајцарска Агенција за Развој и Соработка (SDC)
Овие активности се однесуваат на Проектот за реставрација на екосистемот на
Преспанското Езеро и имплементација на Планот за управување со речниот слив.
Временски период за имплементација 2017-2018 година.
Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди екосистемот на
Преспанското Езеро.
Исплатата ќе се изврши во рок од 30 дена од приемот и прифаќањето од
Швајцарската Амбасада на извештаите за напредокот и состојбите на сметките
според следниот план:
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- прва рата од 9.040.000,00 МКД по потпишување на сегашниот Договор од двете
страни;
- втора рата од 2.260.000,00 МКД по приемот и одобрувањето на полугодишниот
извештај за развој, состојба на сметки и екстерно ревидиран биланс на сметки кои
се однесуваат на член 9 од овој Договор, за периодот од 01.08.2016 до 31.12.2016.
- трета рата од 9.040.000,00 МКД по приемот и одобрувањето на полугодишниот
извештај за развој и состојба на сметки кои се однесуваат на член 9 од овој
Договор, за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017.
- четврта рата од 2.825.000,00 МКД по приемот и одобрувањето на годишниот
извештај за развој, состојба на сметки и екстерно ревидиран биланс на сметки кои
се однесуваат на член 9 од овој Договор, за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017.
- последна рата од максисмум 2.542.500,00 МКД по приемот и одобрувањето на
полугодишниот извештај за развој, конечната состојба на сметки и екстерно
ревидираниот биланс на сметки кои се однесуваат на член 9 од овој Договор за
периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 како и извештај за конечниот развој и
напредок кој го покрива целиот период на проектот.
Швајцарската Амбасада може да го измени планот за исплатата или датите
на исплата во зависност од развојот на работата и настанатите трошоци.
6. Во рамките на капиталните инвестиции за локален економски
развој планирано е следното:
6.1 Поддршка при формирање и развој на две туристички зони на
источниот и западниот дел на Преспанското Езеро
Од буџетот на Општина Ресен ќе се финансира формирање и развој на две
туристички зони на источниот и западниот брег на Преспанското езеро.
Општината ќе овозможи услови за продажба на плацеви за изградба на мали
хотели и викенд-населби, а истовремено ќе се вложат напори за промоција на
понудата и привлекување на домашни и странски инвеститори.
Финансии:
Буџет
на
Општина
Ресен
–
900.000
денари,
реализација: 2017-2018 година.
6.2 Подршка на локалниот економски развој
Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на Стратегијата
за локален економски развој на Општина Ресен, вклучени се програмите за
работа и буџетско планирање на сите Сектори и Одделенија во Локалната
Самоуправа на Општина Ресен, при што Секторот за урбанизам, комунални
работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската 2017
година ја предвидува програмата Г1, Поддршка на локалниот економски развој и
Г2 поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен.
Финансии:
Буџет
на
Општина
Ресен
–
11.000.000
денари,
реализација: 2017-2018 година.
6.3 Подршка за развој на туризмот
Програмата за поттикнување на развојот на туризмот се подготвува и усвојува врз
основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот
за Локална Самоуправа, Статутот на општина Ресен, други позитивни законски
12
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одредби на Република Македонија и препораките на ЕвропскатаУнија за
забрзуање на процесот за децентрализација и креирање на буџетите на Единците
на локалната самоуправа согласно транспарентно и плански усвоените развојни
документи.
Финансии:
Буџет
на
Општина
Ресен
–
8.000.000
денари,
реализација: 2017 -2018 година.
6.4. Прекугранична соработка
Оваа Програма се фокусира претежно, но не и исклучиво, на искористување
на инструментот ИПА – инструмент за предпристапна помош насочен кон земјите
кандидати за членство во Европската Унија, во сите области на делување на
локалниот живот: јакнење на демократските институции и владеењето на
правото; реформа на јавната администрација; извршување на економските
реформи; почитување на човековите и на малцинските права; промоција на
родовата еднаквост; поддршка на развојот на граѓанското општество; напредна
регионална соработка, и да придонесе за одржлив развој и намалување на
сиромаштијата во овие земји.
Финансии: Буџет на Општина Ресен – 5.000.000 денари, реализација: 2017-2018
година.

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе
биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен, со динамика на
изведување на активностите согласно динамиката на обезбедувањето на
потребните финансиски средства како од Буџетот на Општината така и од
соодветните Министерства, Амбасади, АФПЗРР, ЈПДП и други донатори.
Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна
ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони
активности.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017-2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/7
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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5.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта ЈД0 – изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици
во Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за
ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта ЈД0 – изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина
Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата
одржана на 15.11.2016 година.
Бр.09-2611/5
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа( Службен Весник
на РМ бр. 5/02) член 34 став 1 и 3 и член 39 став 3 од Законот за јавни патишта
(„Службен Весник на РМ.“ бр. 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12,
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 и 166/14), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 15.11.2016 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗА

ПРОГРАМАТА

ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта
ЈД0 – изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Ресен за 2017 година

Во програмата за ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта ЈД0
– изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици
во Општина Ресен за 2017 година, која ја донесе Советот на Општина Ресен
бр.08-2416/14 од 28.10.2016 год. објавена во Службен Гласник
на Општина
Ресен под бр.13 од 31.10.2016 год. СЕ ВРШИ ИМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ.
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По точката Б, ставот 2, под редниот број 13, се додава нова точка која
гласи:
14. Локален пат с. Шурленци, во должина од 1200 м.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/8
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
образованието во 2017 година

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен во областа
на образованието во 2017 година, што Советот на Општина Ресен ja донесе на
седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/6
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ’’,бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’,бр.7/2010 , 13/2013, 8/2015
и 11/2015) на седницата одржана на ден 15.11.2016 година Советот на Општина
Ресен, донесе:
Програма за активностите на Општина Ресен во областа на
образованието во 2017 година
I. ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Ресен кон задоволување
на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;
- Создавање услови за развој на високото образование.
II. АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Ресен во областа на образованието во 2017
година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма и тоа:
- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот
процес со реализирање на третата фаза од
Новиот концепт за развој на образованието;
- Создавање услови за отворање на нови високообразовни
институции;
- Техничка и стручна помош при изработка на Стратегија за
развој на образованието.
Ре
д.б
р

Активности

Рок

Носител

Предвидени средства

МОН

1

2

Манифестациј Јуни 2017
а по
повод
завршувањет
о на
школската
година
2016/17
Манифестациј Септемвр
а по
и 2016
повод
започнувањет

Општ. Ресен

Вкупно

Донацијa

Сите
основни и
средното
училиште

20.000,00

20.000,00

Сите
основни и
средното
училиште

20.000,00

20.000,00
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о на
школската
година
2016/2017
3.

6

По
Организирана распоред
посета на
Музеи и
спомен куќите
во
Ресен
(eкскурзии)
Подршка на По
талентирани
потреба
ученици
и
студенти
за
учество
на
меѓународни
натпревари
Електрична
енергија
Дрва

7

Течни горива

8

Осигурување
на
недвижости и
права

9.

Правни
услуги

Општина
Ресен

150.000,00

150.000,00

10.

Превозни
услуги
Други
оперативни
расходи

Општина
Ресен
Општина
Ресен

600.000,00

600.000,00

100.000,00

100.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

200.000,00

200.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

4.

5

11.

II
12
13.
14.

ВКУПНО
основно
образование
Средно
образование
Електрична
енергија
Течни горива
Превозни
услуги

Сите
основни и
средното
Училиште

50.000,00

50.000,00

Општина
Ресен

110.000,00

110.000,00

Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен

500.000,00

500.000,00

150.000,00

150.000,00

600.000,00

600.000,00

150.000,00

100.000,00

Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен
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15.

Други
оперативни
трошоци
Вкупно
средно
образование

Ред
.
Бр.

ИНВЕСТИЦИ
И

1

Реконструкциј
аи
санирање на
училишни
објекти,
санитарни
јазли,
кровни
конструкции,
топловодни
системи
и
набавка
на опрема во
основните и
средното
училиште
Реконструкциј
а на
спортски
објекти
во
основните и
средното
училиште
Изградба и
реконструкциј
а на
отворени
спортски
терени
и
партерно
уредување на
дворни места
во
ООУ, ОСУ
Поддршка на
образовен
портал

2

3

4

Општина
Ресен

100.000,00

100.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

По
утврден
приоритет

300.000,00

300.000,00

По
утврден
приоритет

100.000,00

100.000,00

По
утврден
приоритет

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00
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5

р.б
р.
1

2

Р.Б
Р
1

2

Учество на
општината во
непредвидени
проекти
ВКУПНО

ТЕКОВНИ
РАБОТИ
Обезбедувањ
е на
училишните
објекти
Легализација
на објектите
трошоци
ВКУПНО
ТРАНСФЕР
НА
СРЕДСТВА
Блок дотација
–
основно
образование
Блок дотација
–
средно
образование
ВКУПНО
СЕ ВКУПНО

50.000,00

560.000,00

50.000,00

560.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

83.574.000,00

83.574.000,00

26.334.000,00

26.334.000,00

109.908.000,00

4.410.000,00

114.318.000,00
114.318.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе
се финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од
сопствени приходи на училиштата, од донации иод Буџетот на Општина Ресен за
2017 година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
19
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- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадрии опрема со која
располага општината;
- изработување стратегија за развој и унапредување на
образованието;
- реализирање на третата фаза на Новиот концептот за
образование;
Образложение
Оваа програма претставува континуитет на програмата за
активностите на Општина Ресен во областа на образованието за 2016
година бидејќи планирањата во оваа област покрај календарски се вршат и
по учебна година. Целта на првиот дел од програмата е општинските
основни училишта во меѓусебна соработка заеднички да ги организираат
свеченостите за почетокот и завршувањето на годината.
Иако капиталните инвестиции се уште се на Министерството за
Образование и наука,Општина Ресен не може да дозволи образовниот
процес во некои училишта да се одвива во несоодветни и лоши услови.
Затоа во оваа програма се предвидуваат средства за реконструкција и
санирање на училишни објекти онаму каде што тоа е најнеопходно.
Приоритетот ќе се утврди согласно барањата доставени од училиштата и
увидот извршен по доставување на барањата.
Инвестирањето во образованието ќе се врши согласно планот за
инвестиции на МОН и подршката што училиштата ја добиваат од
реализирање на проекти,за да се задржи рамномерното инвестирање во
сите училишта на територија на Општина Ресен.
Инвестирањето во спортските објекти во училиштата и школските
дворови приоритетите ќе се утврдуваат на ист начин.
Инвестирањето во спортските објекти како дел од училиштата треба
посебно да се потенцира бидејќи голем дел од нив се предуслов за развој
на спортот во Општина Ресен, а добар дел од спортските клубови истите и
ги користат.Со подобрување на условите на учениците за спорт се
подобруваат условите и за спортистите во општината.
Делот од програмата кој се однесува на тековните работи е законска
обрска на основачот за која од МОН се обезбедени средства.
Последниот дел од програмата се однесува на трансферот на
средства што во форма на блок дотации МОН ги трансферира до
општинскиот буџет.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/9
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за културни активности што се финансираат од
буџет на Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за културни активности што се финансираат од
буџет на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/7
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013 и
8/2015) на седницата одржана на ден 15.11.2016 година, Советот на Општина
Ресен донесе
ПРОГРАМА
за културни активности што се финансираат
од буџет на Општина Ресен за 2017 година
I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :
- Обезбедување активен однос на Општина Ресен кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно
наследство на Ресен и Преспа;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Ресен;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на
културата.
II.АКТИВНОСТИ
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Активностите на Општина Ресен во областа на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културноуметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници ид Република
Македонија и странство во Општина Ресен;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна
основа со збратимените градови и други институции со кои е воспоставена
соработка од Општина Ресен;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во
локалните заедници.
Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што се
финансираат од буџет на Општина Ресен за 2017 година се поделени :
Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на
програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
Други посебни активности поврзани со реализација на програмата:
-
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Манифестација

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ
Рок на
Носител
Забелешка
активноста

Одбележување на Стара Нова
Година и Василица

13и 14 јануари

Општина Ресен во соработка со НВО,

Матурско дефиле

Мај 2017

Општина Ресен во соработка со
СОУ Цар Самоил

Актерот на Европа

Почеток на Јули

Топол културен бран,

Лето 2017- втора
половина на
месеците Јули и
Август
Јуни,Јули
Август,Септември
2017

НВО ``Езеро без Граници`` во
соработка со Општина Ресен
Министерство за Култура во
соработка со Општина Ресен

Преспанско Културно лето 2017

Преспански иселенички средби

Јули/Август

44-ти
Љубански Илинденски Иселенички
Средби
Најдобри од најдобрите

Август 2017

Преспански Поетски Среќавања

Август 2017

Преспански Јаболкобер

септември 2017

Јубилеи на реномирани автори

По потреба

Август 2017

- го
организира
настанот
- го
организира
настанот
- се подржува
настанот
-се подржува
настанот,
кофинансира

Средства
од Буџет
2017
30 000
денари

Од други
институции

Вкупно

/

30.000

30.000

/

30.000

60 000
денари
80 000
денари

60.000
400.000 ( од
министерство за
култура)

480.000

500.000 ( од
министерство за
култура)
60.000 (донации)
/

1.260.000

Општина Ресен во соработка со
Министерство за култура

- го
организира
настанот

700.000

МЗ на
Подмочани,Грнчари,Наколец,Брајчино
Општина Ресен
МЗ Љубојно,Организационен одбор за
реализација на средбите во соработка
со Општина Ресен
СОУ Цар Самоил во соработка со
Општина Ресен
Општина Ресен со манифестација
Струшки вечери на Поезијата

- се подржува
настанот

50 000
денари

- се подржува
настанот

50 000
денари

/

50.000

Се подржува
настанот
Коорганизатор
Општина
ресен
- го
организира
настанот
се подржува
или се

30 000
денари
20.000
денари

/

30.000

/

20.000

600 000
денари

500000(спонзорст
ва и донации)

1 ,100.000

Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис
сектор,УНДП,ПЕ МЗШВ
Оптина Ресен
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Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет

Дом на Култура во соработка со
Општина Ресен

Активности за Негување на
По утврдени
културата,обичаите и традициите на приоритети
заедниците
Промоции на книги
По утврдени
приоритети
Настапи на национални институции По утврдени
од Областа на Културата
приоритети

Општина Ресен

Обележување на Нова Година
- Новогодишна свеченост

Општина Ресен

Непредвидени манифестации

31 декември, ПО
посебна програма ,
украсување на
градот и културно
забавна програма
Во тек на 2017

Матична Библиотека и Општина
Ресен
Општина Ресен , Министерство за
Култура

Општина Ресен

Вкупно средства

организира
по потреба
се
подржуваат
настаните
се
подржуваат
се подржува
Се
организира
од Општина
Ресен
се организира
од Општина
Ресен

/
50 000
денари

/

50.000

30 000
денари

/

30.000

20 000
денари
100 000
денари

/

20.000

/

100.000

300 000
денари

/

300.000

50 000
денари
2.200.000

/

50.000

1.460.000

3.660.000

Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
Во реализацијата на овие активности предвдени со Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на
Општина Ресен за 2017 година, се предвидени и настани и манифестации поврзани со организирање на манифестациија
Преспанско културно лето која Општина Ресен ја аплицира по однос на Годишниот конкурс за финасирање на проекти од
национален интерес од областа на музичко-сценска дејност за 2017 година како и манифестацијата Топол Културен Бран .


Преспанско Културно Лето 2017 како манифестација од национален интерес е доставена /аплицирана по однос на
Годишен конкурс во Министерството за Култура при што од страна на државната институција општина Ресен е
информирана дека во текот на месе јануари/февруари ќе се одлучува по однос на доставените апликации.
Предвидувањето на оваа манифестација во програмата спрема тоа е логичка активност која би била остварена во обем
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и дејност согласно одобрувањето на истата. Доколку истата одбиена тогаш како активност нема да се реализира во
програмата.
 ФИНАНСИСКA КОНСТРУКЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА Преспанско Културно Лето 2017
Структура на приходите
500.000
Побарани средства од Министерството за култура
Други извори на финансирање
Локална самоуправа
Сопствено учество
Спонзорства
Донации
Друго
ВКУПНА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА/ФЕСТИВАЛОТ
(ИЗРАЗЕНА ВО ДЕНАРИ И БРУТО-ИЗНОС)

700.000
30.000
30.000
1.260.000

Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на програми од областа на културата од значење
на Општина Ресен
На територија на Општина Ресен функционираат Културно Уметнички Друштва, Агенции за Фолкор, НВО со делување во
областа на културата, Приватен етно музеј-Подмочани ,Ресенска керамичка колонија и други организации кои со своите
активности допринесуват кон остварување на целите на оваа Програма.
Општина Ресен во рамките на своите надлежности предвидува средства за подршка на Здруженија на Граѓани за
реализација на нивните годишни програми во делот на нивни активности од значење на Општина Ресен.Подршката на
Општинна Ресен во оваа категорија на предлог програмата се однесува кон обезбедување на техничка и организациона
подршка на програмите на Здруженијата на Граѓани кои го промовираат , презентираат и афирмираат културниот идентитет
на Општина Ресен во земјата и странство. Здруженијата на Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по
утврден приоритет во согласност со Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за
2017 година и во согласност со Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2017
година.Општина Ресен ќе формира посебна комисија за распределување на овие средства на Здруженијата кои во текот на
годината ќе треба да се обратат до комисијата со изготвени барања за користење на средства со елаборирани предлог
активности по однос на барањето или ќе можат да учествуваат на јавни повици од областа на културата кои би ги распишала
општина Ресен.
Активност
Носител
Период на
Средства
25
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активноста
Подршка на ЗГ од областа на
По утврден приоритет
Општина Ресен
01.01.2017300.000 денари
културата
31.12.2017
Подршка на локални институции од областа културата
Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка на институции чиј делокруг на работа е
поврзан со презентација,промоција,афирмирање и зачувување и унапредување на културниот идентитет на Општина Ресен.
Подршката на овие институции согласно целите на Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на
Општина Ресен за 2017 година и во согласност целите на Програма за одбележување на значајни настани и личности од
Општина Ресен за 2017година, ќе се насочи кон подршка на :

Институција
Дом на Култура ``Драги
Тозија``
Матична Библиотека при
Дом на Култура ``Драги
Тозија``
Спомен Куќа на Татарчеви
Музеј на МакедонијаАрхеолошки, Етнолошки и
Историска Музејска збирка
во Домот на културата
"Драги Тозија"-Ресен
Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина
Ресен

Активност
Подршка при реализација на
проекти/кофинасирање според
приоритет
Збогатување на фондот на
книги

Период на реализација
2017

Носител
Општина Ресен

2017

Општина Ресен

Промоција на вредностите на
Спомен куќата
Промоција на вредностите на
музејската збирка

2017

Општина Ресен

2017

Општина Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2017

Општина Ресен

За реализација на Активностите поврзани со Подршка на локални институции од областа културата вкупно се предвидуваат
финансиски средства во износ од 150000 денари.
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Подршка на културата преку инвестиции

Инвестиција во

Носител

Период на
реализација

Средства од
Буџеет 2017

Изработка на
промотивен материјал за
природното и културноисториско наследсто на
Општина Ресен
Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните
Доопремување на
ресенски амфитетар со
техничка опрема
Поддршка при
Реконструкција на кров
на Дом на Култура
Учество во
воспоставување на
Спомен соба на Нијази
Бег*
Вкупно

Општина Ресен

2017

60 000 денари

Општина Ресен

2017

200 000 денари

Општина Ресен

2017

100.000 денари

Општина Ресен

2017

200.000 денари

Општина Ресен

2017

300 000 денари

860 000 ден.

Активноста за воспоставување на спомен соба на Нијази бег , како програмска заложба се
повторува во изминатите 4 последователни програми за културни активности. Иако се
направени иницијални контакти со национални и меѓународни институции за пронаоѓање
на инвеститор , истите досега не вродиле со плод. Заради комплексноста за
воспоставување на ваква спомен соба која би го зголемила капацитетот на културни
содржини во која пред се е потребна етногравско историска експертиза , општина Ресен во
оваа програма обезбедува 300.000 денари за сопствено кофинасирање на ваков проект кој
би се аолицирал согласно тековни годишни програми на национални и меѓународни
институции.
Други посебни активности поврзани со реализација на програмата

Со оваа активност се регулираат постапки кои се однесуваат за посебни активности пред
се во областа на логистичка и техничка подршка во реализација на програмата.
Активност

Период на
активност
Репрезентација за културни 2017

Носител
Општина Ресен
27
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манифестации

Обезбедување
сместувачки услуги за
учесниците на одделни
манифестации
Организирање
протоколарни и
промотивни средби на
претставници на градот
при одржување
манифестации и
реализирање на проекти
од областа на
културата

2017

Општина Ресен

40 000 денари

2017

Општина Ресен

30 000 денари

Други договорни услуги за
застапништво на авторски
права ,обезбедувања на
награди и признанија
Непредвидени трошоци

2017

Општина Ресен

200 000 денари

2017

Општина Ресен

50000 денари
350 000 денари

Вкупно

За 11 Септември, денот на Општината Ресен се подготвува специјална програма со
содржини од областа на спортот,култура,Свечена седница на Совет на Општина Ресен и
одавање на почит на значајни настани и личности и борци учесници во ослободување на
градот
На свечента седница можат да се доделат посебни признанија и награди,кои се доделуваат
од буџет на општина ресен по утврдени критериуми, а се финансираат со посбна ставка на
буџетот на Општина Ресен.
Исто така и во рамките на манифестацијата ``Преспански јаболкобер`` се доделува
востановена награда и други признанија и награди.Исто така заради одржување на
манифестациите општина Ресен треба да склучи во предвидена постапка годишен договор
со застапничка агенција за авторски права за регулирање на настапите на изведувачите.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Ресен
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2017
година,средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.
При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Ресен ќе ги поддржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за обезбедување на
финансиски средства и друга помош од:
- Министрерството за култура на Република Македонија;
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- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.
Активност
Организација и подршка
на манифестации и
други настани од
културата

Предвидени средства
3,660.000,00 денари

Подршка на Здруженија 300 000,00 денари
на Граѓани од
Општината во
реализација на програми
од областа на културата
од значење на Општина
Ресен
Подршка на локални
институции од
културата

150 000,00 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

860 000,00 денари

Други посебни
активности поврзани со
реализација на
програмата

350 000,00 денари

ВКУПНО

5.320.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во
Буџетот на општината, средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и
донации
По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека
се во согласност со целите на Програмата.
29
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Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен во областа на културата
за 2017
Сопствени (
Буџет на РМ
Спонзорства и
Вкупно
Општина Ресен )
донации
3.300.000,00
1.460.000,00
560.000,00
5.320.000,00
денари

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на културата
за 2017 година пред се базира врз стратешки усвоените документи на локално и
национално ниво , како и врз реалните потреби за остварување на целите на оваа
програма. Исто така оваа програма се адаптира и на активностите кои ќе се спроведуваат
во формирањето на мрежа за културен развој на пелагонискиот Регион како и врз
воспоставени национални програми и манифестации.
Оваа програма во еден дел посебно во инвестиции во културата,заради специфичноста на
финасиска состојба на општината е продолжение на Програмите за културни активности
што се финансираат од буџет на Општина Ресен за неколку години наназад .
Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на културата за 2017
година е предложена во меѓусекторска и меѓуоделенска корелација на службите во
Општина Ресен , и во консулатција и корелација со другите институции чија примарна
или секундарна дејност е поврзана со активности во културата и чии активности на тоа
поле се од посебно значање за Општина Ресен.
Поддршката на ЗГ од областа на културата се темели на реалните барања од овие
здруженија кои се од поширок интерес и ги задоволуваат потребите на поголема целна
група граѓани.Општината од своја страна ќе се труди активностите превземени од оваа
целна група да ги промовира и да ги стави во функција на развој на културата во
Општина Ресен
Предложената Програма во делот на реализација на активностите е поделена во
подпрограми во кои е даден опис на активностите со цел да се систематизираат
активностите и да се насочат кон поефективно нивно извршување.
Во делот на активностите за организирање и подршка на манифестации таа претставува
продолжување на традиционални настани и манифестации кои се одржуваат во
Општината и кои се нејзин белег.Посветено е внимание притоа настаните и
манифестациите да го задржат карактерот на културниот идентитет на Општината кој се
одликува со традиционални вредности на меѓунационален и меѓурелигиски соживот
притоа потенцирајќи ги и вредностите кои општината ги има од аспект на културноисториското минато и функционалноста кон потребите на заедницата.Исто така во голем
дел од активностите предвидени со оваа подпрограма се дава значаен допринос кон
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подршка на туризмот во општината со организирање на низа манифестации во летниот
период и низ различни локации низ Општина Ресен.
Подршката пак на институциите е допринос кој треба на истите да им помогне во
профилирањето како места од каде директно ќе се практикува културата.Според нашите
сознанија и искуства потребно е подиректно вмрежување на овие институции со цел
нивните вредности кои ги промовираат да бидат ставени во функција во развој на
културниот живот во општината.
Општината во рамките на своите надлежности ќе се труди да активностите на
институциите како Домот на Културата, Музејската збирка, Матичната
библиотека,Спомен Куќата на Татарчеви и др., да бидат подостапни за граѓанине на
Општината, затоа што истите според нашите убедувања се најдобриот промотор на
културниот капацитет на општината.
Инвестициите во културата се реална потреба за нејзино адекватно спроведување..
Изработка на промотивен материјал за афирмирање на културно историско богатсво на
општината е од базично значење за општината како во насока на сопствена промоција на
културата така и во насока за подршка за развој на туризмот посебно неговите
алтернативни форми.
Изградбата пак на спомен обележја за кои треба да се изготви и посебна програма се во
насока за збогатување на материјаната културна понуда во Општината.
Вложување во реконструкција на кровот на Домот на Култура е елементарна потреба и за
таа цел Општина Ресен достави апликација до Министерството за Култура на Република
Македонија.
Праксата од изминатите години покажа дека за реализирање на културни манифестации
има потреба и од постоење на опремена летна сцена која со активностите од 2016 година
се идентификува како Летниот Амфитеатар, за таа цел техничко доопремување во вид на
расветни тела и аудио опрема и опрема за прожектирање се наметнува како приоритет во
доопремувањето на оваа сцена . Уредување на спомен соба на Нијази бег во Домот на
Култура не само што ќе ја збогати културната понуда туку истата ќе биде од бенефит и за
збогатена туристичка понуда посебно со оглед на тоа што ресенскиот сарај се профилира
како неизбежно место за посета на организирани туристичи групи низ изминатите години.
Неопходните инвестиции предвидени со оваа програма ја зголемуваат конкурентноста на
Општината во однос на организација на настани и манифестации од културата.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/10
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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8.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности
од општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за одбележување на значајни настани и
личности од општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/8
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен весник
на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 18 од Статутот на Oпштина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013 и 8/2015) на
седницата одржана на ден 15.11.2016 година, Советот на Општина Ресен донесе

Програма
за одбележување на значајни настани и личности
од Општина Ресен за 2017 година

I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа програма се :
- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен кон значајни настани и
личности во Општина Ресен во 2017 година
- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен кон настани и личности
од национален и интернационален карактер од значење за Општина Ресен
- Сочувување ,негување и афирмирање на материјалното и духовно
наследство
- Сочувување,негување ,афирмирање и јакнење на историскиот идентитет
на Општината Ресен
32
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-

Ставање на локалното материјално и духовно наследство и искористување
на историскиот идентитет во функција на промоција и развој на Општина
Ресен .

II АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Ресен во одбележувањето на значајни настани и
личности во Општината Ресен ќе бидат насочени кон иницирање,
поттикнување,подржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Сочувување на континуитетот на одбележување на значајни настани и
личности
- Одбележување на значајни настани и личности кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен
- Унапредување на меѓугенерациската, меѓуетничката и историската
поврзаност и континуитет меѓу граѓаните на Општина Ресен
- Остварување на продуктивна соработка со асоцијации,организации и
фондови кои го реализираат и помагаат одбележувањето на овие датуми и
личности.
- Вклучување на Општина Ресен во одбележување на настани и личности од
национален и интернационален карактер од значење за Општина Ресен
Во рамките на оваа Програма во 2017 година ќе се одбележат значајни
настани и личности од револуционерното минато на Општина Ресен и Република
Македонија, како и дел на други културно -уметнички манифестации кои
таргетераат настани во согласност со целите на оваа програма на кои Општината
ќе им даде посебно внимание.
Оттаму, во текот на 2017 година во рамките на оваа Програма посебно
внимание ќе им се посвети на:

1. Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина
Ресен
2. Одбележување на настани кои и даваат посебно обележје на општина
Ресен

33
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Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина Ресен за 2017 година

Личност

Годишнина

Активност за
одбележување

Датум на
одбележување

Кераца Висулчева

107 од раѓањето

Промоција на
постојаната
поставка на
Изложба од
сликарски дела
од Кераца
Висулчева во
Ресенскиот
сарај, и
запознавање на
учениците од
ОУ во Општина
Ресен со
нејзините дела
изложени во
Ресенскиот
Сарај
НаИсториски
час

7 април

1910-2004

Ахмед Нијази Бег

104 год. од
смртта

април 2017

(1873-1913)

34

Носител

Средства од
Краток опис за
општински значењето на личноста
Буџет
За Општина Ресен
Општина Ресен,Дом 5000 ден
Македонска
на култура,Музеј на
сликарка.Целокупното
Македонија –
творештво од над 500 дела
музејска збирка
(слики, пастели, акварели
Ресен
и скулптури) Висулчева го
остави во трајна
сопственост на
Македонската држава.
Нејзината последна желба
беше уметничките дела да
не се продаваат, туку да
останат како дел од
националното богатство
на Македонија. Денес тие
се изложени во Ресен и
Скопје
Општина Ресен,
НВО

5000 ден.

Политичар,воен лидер,
визионер,еден од
предводниците на
младотурската
револуција,градител на
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Гоце Делчев

114 год. од
смртта

Полагање свежо
цвеќе, посебна
програма на ОУ
Гоце
Делчев,историск
и час

4 мај 2017

ОУ Гоце Делчев,
Општина Ресен

5000 денари

Славејко Арсов
1878-1904

113 години од
смртта

Историски
час,полагање
свежо цвеќе,
организирањ на
изложба

Август 2017

Општина Ресен, ОУ
Славејко Арсов

5 000 денари

Мите Богоевски
1918-1942

75 години од
смртта

Полагање на
свежо
цвеќе,посета на
спомен шума и
спомен куќа,
Поетско

11/12
септември

ОО на СЗБ, ОУ
Мите Богоевски,МЗ
Болно , Општина
Ресен,Дом на
Култура

5000 денари

(1872-1903)

35

ресенскиот сарај.
македонски
револуционер, учесник во
македонското
револуционерно движење,
деец на Македонската
револуционерна
организација, апостол и
срцето на револуционерна
Македонија , идеолог,
организатор и водач на
македонското
револуционерно
националноослободително
движење кон крајот на 19
и почетокот на 20 век
Околиски војвода во
Ресенската околија.
Учествувал активно на
Смилевскиот конгрес и во
Илинденското востание во
борбите што се воделе во
Ресенско
Македонски
револуционер и поет,
народен херој на
Македонија
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-Ј.Ј. Свештарот и
- Мите Трповски
Војводата

74 години од
загинување

Цар Самоил
958-1014

1003 години од
смртта

Д-р Христо
Татарчев
1869-1952

64 години од
смртта

читање,планина
рски марш
Ресен- Болно
Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на
револуцијата
Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на
револуцијата во
центарот на
градот,
историски час,
изложба
Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на
револуцијата,ист
ориски час

6 октомври

Општина Ресен,ОО
СБАНОБ,МЗ Царев
Двор и Покрвеник

6 октомври

Општина Ресен,
СОУ Цар Самоил

16 декември

Општина Ресен

36

3000 денари

- Народен херој
- Првоборец

12 000
денари

5000 денари

средновековен
македонски владетел чија
прва престолнина била во
Преспа

Еден од основачите на
Македонската
револуционерна
организација и прв
претседател на
Централниот комитет
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Одбележување на настани za 2017 кои и даваат посебно обележје на општина Ресен
Настан
Меѓународен ден на
жената

Денови на пролетта

Датум на
одбележување
8 март

21 март

активност
Во пресрет на празникот
носителот на оваа
активност ООЖ од Ресен ќе
организира активности и ќе
одржи свечена академија
посветена на
меѓународниот ден на
Жената. Во склоп на оваа
активност ќе се одржи
традиционалниот прием кај
Градоначалникот на
активиски од ООЖ-Ресен, а
ќе се организираат и посети
на и културно – историски
споменици во Преспа. Во
склоп на активностите се
предвидуваат и
хуманитарни активности во
прибирање и доделување
помош на семејства и
слично
Еколошка акција , чистење
и уредување на
училишните и други
простории,дворни места и

Носител на
одбележувањето
ООЖ,Општина Ресен

Средства од Општински
Буџет
10 000 денари

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта,
Детска градинка,ЈКП

37

Краток опис за значењето на
настанот
На II Mеѓународна
конференција на жените
социјалистки, организирана на
иницијатива на Клара Цеткин
во Копенхаген е одлучено
датумот 8 март да се слави
секоја година како
„Меѓународен ден на
жената“.од тогаш
меѓународниот ден на
женатазапочнува да се слави
низ многу земји од светот, овај
ден кога се одбележува
борбата на жените за
економска, политичка и
социјална рамноправност со
мажите

Прв ден на пролета
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Ден на маски и шега

1 април

пошумавање на површини,
на денот на пролетта во
градот ќе се одржи
дефиле,со културноуметничка програма
посветена на
манифестацијата, со
учество на ученици од
предучилишното и
основното образование
Детски маскембал,
културно забавна програма
на плоштад

Средства од Општински
Буџет
5000 денари
Училишта,детска градинка, Меѓународен ден на шегата
Дом на Култура,Општина
Ресен

Средства од Општински
Буџет

15 000 денари
Меѓународен ден на
ромите

8 април

Прием за претставници на
ромската заедница по
повод одбележувањето на
Меѓународниот ден на
Ромите

Општина Ресен,НВО
Средства од Општински
Буџет

38

меѓународен ден ромите е
прогласен во 1992 година од
ОН и ЕУ.
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2000 денари
Велигден

По верски
калндар/можен
датум
13.04.2017( 3
дена пред
Велиден)

Велигденски
хепениг,културно забавна
програма,пропратни
активности( промотивни
штандови),избор за
најубаво украсено јајце .

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта

Средства од Општински
Буџет
30 000 денари

Ден на Европа,победа
над фашизмот

9 мај

Посебна културно
уметничка програма

Општински координативен
одбор, ООБАНОВ- Ресен

Средства од Општински
Буџет

39

Во 2017 година Велигден за
верниците од православна
вероисповед ќе се слави на 16
маприл.Велигден или Ден на
Воскресението Христово е
најважниот верски празник во
православниот календар,
Христијанските верници со
овој празник го прославуваат
воскреснувањето на Исус
Христос.
На овој ден во 1950 година
Роберт Шуман го
презентираше предлогот за
создавање на обединета
Европа, како опција за
одржување на мирот на со
војните разурнатиот и поделен
континент. Предлогот,
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10 000 денари

Ден на македонските
просветители,24 мај

23 мај

литературно читање и
историски час

Училишта,Општински
координативен одбор
Средства од Општински
Буџет
3000 днари

Формирање на
партизански одред
``Даме Груев``

6 јули

посебна програма

СЗБАНОБ од Ресен и
Битола

попознат како „Шуманова
декларација,исто така овој ден
се одбележува како ден на
победа над фашизмот кога во
1945 година нацистичка
Германија го ратификува актот
за безусловна капитулација
Празникот е во чест на Св.
Кирил и Св. Методиј,
основачите на првата
словенска азбука –
глаголицата. Денот на
македонските светители е
прогласен за државен празник
Формиран над с. Златари на
пл. Бигла, Ресенско, 6 јули
1942

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

Одбележување на
светиот месец Рамазан

Согласно
верски

Организирање на Ифтар од
страна на Градоначалникот

Општина Ресен
20 000 денари

40

Рамазан е исламски празник кој
трае во текот на целиот деветти
месец од исламскиот календар.
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Иванден

календар

за верници и
великодостојници од
муслиманската
вероисповед во општина
Ресен

Средства од буџет на
Општина Ресен

Рамазан е еден од петте столба на
исламот. Тоа е месец на добрина,
милост, љубов и простување,
Муслиманите сметаат дека Рамазан
на секој дом му носи полни раце
дарови - милост, бериќет и
проштевање. Куранот вели дека
Рамазан има четири димензии духовна, морална, солидарна и
здравствена.

7 јули

Во склоп со традицијата на
овие простори верскиот
празник иванден ќе се
одбележи со адекватна
активности

Општина Ресен,НВО,Дом
на Култура

Еден од големите летни
верски празници што
македонскиот народ ги
празнува со многу обичаи и
верувања.Посебноста на
прославувањето во преспа го
прави Иванден еден од
белезите на преспанската
традиција
На македонски национелен
празник Илинден се
одбележува 113 годишнината
од илинденското Востание, 73
години од Преспанското
советување на ЦК на КПМ во
Отешево(Илинден 1943
година),како и 72 години од
Првото заседание на Асном
На Славеј планина во Дебарца
е формиран батаљонот Мирче
Ацев ,со што оој датум се

Средства од Општински
Буџет
5000 денари

Илинден

Формирање на
батаљонот ``Мирче
Ацев``- Ден на АРМ

1-2 Август

18 август

Со низа активности и на
соодветен начин пред
споменикот во село
Крушје,споменикот во
Отешево и со
Илинденските денови во
Љубојно,

Општина Ресен,ООСЗБ и
МЗ на Крушје,Љубојно

Полагање на свежо цвеќе
на споменикот на
револуционерната борба,

Општина Ресен , ООСЗБ

Средства од Општински
Буџет
40000 денари
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историски час

смета како ден на АРМ
Средства од Општински
Буџет

2000 денари
Прв конгрес на ВМРО
одржан во Ресен 1894

август

историски час и полагање
свежо цвеќе на просторот
каде била куќата на
Татарчеви

Општина Ресен,НВО

Средства од Општински
Буџет
5000 денари

Ден на независноста

8 септември

Културно уметничка
програма

Општина Ресен
Средства од Општински
Буџет

10 000 денари
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27 август 1894 година е
датумот кога се одржува
првиот конгрес на
организацијата во Ресен. Со
работата на овој Конгрес
раководел претседателот на
Централниот комитет д-р
Христо Татарчев .Конгресот ја
започнал својата работа денот
кога е Осветувањето на
црквата св.``Кирил и
Методиј``-Ресен
25 година од референдумот за
Независна Република
Македонија
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72 години од
олободувањето на
Ресен

Ден на
антифашистичкото
Востание

Ден на
револуционерната
борба

11 септември

11 октомври

23 октомври

Свечена седница на Совет
на Општина Ресен,Прием
кај Градоначалникот за
Борците и нивни
потомци,полагање на свежо
цвеќе на
споменици,посебна
програма
Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот
на револуционерна борба.

Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот
на револуционерна борба.

Општина Ресен

Средства од Општински
Буџет
30 000 денари
Општина Ресен,училишта
Средства од Општински
Буџет
10 000 денари
Општина Ресен
Средства од Општински
Буџет
5000 денари

Ден на Албанската
Азбука

22 Ноември

историски час
,трибина,рецитал

11 септември 1944 година е
датумот на ослободување на
Ресен и Преспа од
фашистичката окупација

Оптина Ресен.ОУ Славејко
Арсов,Соу Цар Самоил
Средства од Општински
Буџет
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На 11 Октомври 1941 во
Прилеп и Куманово е дигнато
востание против фашистичката
окупација на Македонија. 11
Октомври е државен празник
во Р.М
Празникот се празнува по
повод формирањето на
македонската револуционерна
организација во Солун на 23
октомври 1893 година.
23 Октомври е државен
празник
Во 1908 година во Битола е
унифицирана албанската
азбука
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5000 денари
Ден на Албанското
знаме

28 Ноември

Посебна програма

НВО,Општина Ресен

Средства од Општински
Буџет
5000 денари

Меѓународен ден на
лицата со инвалидитет

03 декември

изложба

Дневен центар за деца со
посебни потреби,Дом на
Култура ,Општина Ресен

Во Валона (Влора) на 28
ноември 1912 година, Исмаил
Ќемали, основачот на модерна
Албанија ја прогласи
независноста и го
официјализира албанското
национално знаме. Празник на
албанската заедница во
Македонија.
3 декември е меѓународен ден
на лицата со инвалидитет

Средства од Општински
Буџет
5000 денари
Ден на настава на
Турски јазик

21 декември

Рецитал,трибина

Општина Ресен,НВО,ОУ
Мите Богоевски
Средства од Општински
Буџет
5000 денари
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Денот на настава на турски
јазик 21 декември кога во
скопското училиште „Тефејуз“
во 1944 година било
возобновено образованието на
турски јазик
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III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2017
година утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на
Општина Ресен предвидени за 2017 година спонзорства и донации.
При реализацијата на Програмата организаторите во одредени активности
на
манифестациите и проектите за обезбедување на финансиски средства и друга помош
може да очекуваат од :
- Министрерството за Култура на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.
- Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во Буџетот
на општината.По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди
декасе во согласност со целите на Програмата.

V.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности со кои ќе се помагаат одбележување на значајни настани и
личности од Општина Ресен за 2017 година
- почесно покровителство на градот Ресен,
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема со која располага
општината за потребите на реализирање на Програмата,
- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни манифестации,
- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на градотпри
одржување манифестации и реализирање на активности од Програмата.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Ресен.

Табела. Финансисрање на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од
Општина Ресен за 2017 година

Активност
1. Одбележување на
личности кои и
даваат посебно

Буџет на Општина Ресен
2017
45 000 денари
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обележје на Општина
Ресен
2. Одбележување на
настани кои и даваат
посебно обележје на
општина Ресен
3. Непредвидени
манифестации
4. Обезбедување на
сместувачки услуги
5. Почесно
покровителство
Вкупно

224 000 денари

30 000 денари
60 000 денари
30 000 денари
389 000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2534/11
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.

9.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ресен од областа на
промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2017 година
Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен од областа
на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2017 година,
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 15.11.2016
година.

Бр.09-2611/9
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
46
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,Службен
весник на РМ,бр.5/02) а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр.7/2010, 13/2013, 8/2015
и 11/2015) на седницата одржана на ден 15.11.2016 година, Советот на Општина
Ресен донесе

Програма
за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација
со јавноста и меѓународна соработка за 2017 година
Вовед
Врз основа на востановените практики на комуникација со јавноста и
вклучувањето на сите сегменти од локалната самоуправа и општинската
администрација која работи во различни области на надлежност, во 2017 година
комуникацијата со јавноста има за цел да го надгради воспоставениот систем од
активности со кои ќе се
подобри регулираниот
начинот и опфатот на
активностите во комуникација со јавноста во насока на подобрување на
транспарентното работење во Општина Ресен и подигнување на учеството на
јавноста во работата на Општина Ресен.Во исто време работата со надворешните
засегнати страни преку комуникациска програма покрај вклучувањето на јавноста
во носење на одлуки со навремено и прецизно информирање, овозможува и
воспоставување на механизам за корегирање на тековното работење на
локалната самоуправа што треба да доведе до подобрени сервисни услуги.
Равојот на меѓународната соработка на планот на воспоставување и
регулирање на нови и одржување на веќе воспоставени односи со институции од
меѓународен карактер соработа со локални и регионални власти од странство,
вмрежувањето и зајакнувањето на постојните врски со збратимените општини и
градовите пријатели како и со проектните партнери од европските земји е
континуирана заложба на Општина Ресен.Реализацијата на взаемни активности и
проекти и проширувањето на листата на партнери во минатите години потврди
дека меѓународната соработка може да претставува солидна основа за градење
на врски помеѓу граѓаните и реализација на конкретни активности кои
допринесуваат за развој на Општина Ресен.

Оправданост
Барањата на современото локално управување наметнуваат потреби од
подобрување на планот на внатрешната комуникација на администрацијата и
надворешната комуникација со граѓаните. Програмскиот пристап во оваа
специфична област овозможува континуирано следење и анализа на
комуникацијата со јавноста, зајакнување на капацитетите за промоција на
општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на
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задоволство на корисниците на услугите., како дел од надворешната комуникација
на општината со јавноста.
Што се однесува до меѓународната соработка, таа во 2017 година ќе се
насочи на интензивирање на активностите на Градоначалникот , Советот на
Општината и општинската администрација со особен фокус на иницирање и
учество на различен тип на манифестации , посети,приеми со цел привлекување
на интерес на странските инвеститори кон Општина Ресен како и во активно
вклучување на општината во меѓународни асоцијации и процеси кои ќе
придонесат кон зголемување на капацитетот и конкурентноста на општината како
еден условите за економски развој на истата и кон промоција на достигнувањата и
капацитетите од сите сфери на живеење во општината пред меѓународната
заедница при што ќе се осигура потребната препознатливост на Општина
Ресен.Организацијата на Програмата во континуитет ќе ги следи планираните
активности.
Основни цели
Оваа програма има основна цел кон зајакнување на комуникацијата со
медиумите и граѓаните, промоција на општината и овозможување учество во
комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на локалната
заедница,искористување на предностите на меѓународните мрежи на соработка и
реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните
и другите меѓународни процеси.
Цели:
Учество во комуникацијата со јавноста за сите актери во одржливиот развој на
локалната заедница.
Зајакнување на капацитетите за комуникација со медиумите
Зајакнување на капацитетите за промоцијата на општината
Искористување на повратните информации од граѓаните за примена на
принципот на постојано подобрување.
Воспоставување и продлабочување на соработката со збратимените градови и
општини со фокус на развојот на економијата, туризмот и заштитата на животната
средина;
Продлабочување на соработката со меѓународни организации
Зајакнување на учеството на здруженијата на граѓани во меѓународните
активности на Општина Ресен;
Зајакнување на учеството на локалните установи во меѓународните активности
на Општина Ресен;
Опис на активноста

Општина
Ресен

1. Изработка и печатење

300.000

Други
извори на
финасира
ње
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Вкупно

Временска
рамка

300.000

Континуиран
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на брошури за промоција
на Општина Ресен

о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

2.Изработка и печатење
на материјал за
запознавање на јавноста
со тековното работење на
општина Ресен
3.Изработка и печатење
на Флаери и Плакати
произлезени од
активности за
спроведување на
програмата
3. Воспоставување на
деловна соработка во
изработка и емитување на
видео презентации
,емисии,спотови
,соопштенија за јавност и
рекламни активности во
локалните,регионалните и
националните
електронски медиуми
4. Организација на јавни
настани за промоција и
презентација на
активностите на
општината
5.Објавување на
соопштенија за јавноста и
други прилози во
печатените медиуми

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000

200.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

50.000

50.000

100.000

100.000

7. Престој на Делегации
од Странство во Општина
Ресен

120.000

120.000

8.Организирани посети на 120.000
претставници од
Општина Ресен во
збратимени градови и
Општини и посети во
странство со цел

120.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
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промоција на Општина
Ресен
9,Учество на промотивни
саемски манифестации во
државата и странство

200.000

200.000

10,Непредвидени
трошоци

20.000

20.000

ВКУПНО

1.210.000,00

1.210.000,00

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба
Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

Одржливост
Востановената практика за флексибилност на програмата ја потврдува
нејзината одржливост, особено на планот на континуирана комуникација со
граѓаните преку медиумите, административните механизми, користењето на
информатичката технологија како и достапноста . Во прилог на одржливоста на
програмата оди и нејзиното влијание и дисеминација како добра практика во
голем број општини во Македонија. За одржливоста на програмата во голема
мера придонесуваат граѓаните со следењето на работата на општината,
реакциите, коментарите, предлозите и идеите.
Обрзаложение
Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на промоцијата
и комуникацијата со јавноста и меѓународна соработка во 2017 година
претставува континуитет на процесите за континуирано зајакнување на
капацитетите на општината во овие области.
Вклучувањето на сите потврдени механизми за комуникација со јавноста и
меѓународната соработка во 2017 година оди во прилог на генералниот пристап
на програмата и овозможува користење на овие механизми од страна на сите
актери на одржливиот развој на локалната заедница.
Во 2017 година Програмата го овозможува генералниот пристап врз основа
на позитивните искуства од минатата година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2534/12
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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10.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/10
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/02) и член 23 став
(1) точка 17 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен,,
број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на
ден 15.11.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
За чистење на речните корита на подрачјето
на Оштина Ресен за 2017 година

Како еден од побитните општествени сегменти, животната средина на
национално и локално ниво е легислативно проследена и регулирана со низа
законски акти, како и со меѓународни конвенции, декларации и протоколи.
Тргнувајќи од фактот дека секој има право на здрава животна средина исто така
секој е должен да ја унапредува и штити животната средина.
За тоа, човековата грижа за животната средина и природа не подразбира
само заштита од загадување и деградација, човековото влијание во животната
средина посебно кон медиумите почва, воздух, вода и природното наследство од
каде човекот ги црпи благодетите за задоволување на своите потреби треба да
биде насочено и кон унапредување на истите. Заштитата и унапредувањето
подразбира превземање на соодветни мерки и активности (општествени,
политички, социјални, економски, технички и други ).
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За регулирање на прашањата кои што се однесуваат на површинските води,
вклучувајќи ги и постојаните водотоци или водотоците во кои што повремено тече
вода, езерата, акумулациите и изворите, подземните води, крајбрежните земјиште
и водните живеалишта и нивното управување и заштитата од штетното дејство на
водите и други мерки и активности се регулирани во Законот за водите од кој
произлегува и обврската на единицата на локалната самоуправа да донесе една
таква Програма.
I.ЦЕЛИ
Со донесување на оваа Програма пред се се придонесува за минимизирање
на евентуални штети од поплави, кои во минатото како резултат на
долгогодишната запоставеност на речните корита, предизвикуваа значителни
штети на земјоделските површини, потоа минимизирање на деградацијата на
животната средина и природата и секако заштита, зачувување и подобрување на
расположливите екосистеми.
II.

АКТИВНОСТИ

Спроведувањето на Програмата е претставено со превземање на одредени
активности на терен.
Наведените активности се однесуваат на чистење и уредување речните
корита во сливот на Преспанското Езеро.
1. Анализа на терен
– Период за спроведување на овие активност е месец Март – Април
2017 година
2. Утврдување на приоритетните критични точки за чистење
– Период за спроведување на овие активности е месец Март – Април
2017 година
3.Чистење на речните корита
Чистењето на речните корита ќе опфаќа чистење и отстранување на
вегетацијата односно дрвната маса од речното корито, машински ископ на речен
нанос и комунален отпад со проширување и продлабочување на критичните точки
на речното корито, разастирање на материјали и формирање на насипи и
транспортирање на отпадната маса до градската депонија.
– Период за спроведување на овие активност е месец Јули – Август 2017
година
4.Каскадно уредување на речните корита
– Период за спроведување на овие активности е месец Август – Септември
2017 година
5. Активностите од точката 3 се однесуваат на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен според следниот редослед:
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Речното корито на Голема Река – Делница 1 во должина од
1950м, локациите на опфатот се: мост Јанковец до мост Живинарска фарма во
Ресен. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената
работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според
Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во
2017 година.

Речното корито на Голема Река – Делница 2 во должина од
3500м, локациите на опфатот се: мост ЈП Македонски Шуми во Ресен до мост с.
Горна Бела Црква. Количината на исчистениот материјал, потребната
механизација, потрената работна рака и потребното време за извршување на овие
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на
Општина Ресен во 2017 година.

Речното корито на Голема Река – Делница 3 во должина од
2000м, локациите на опфатот се: мост с. Горна Бела Црква до над село – Долна
Бела црква.Количината на исчистениот материјал, потребната механизација,
потрбната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се
според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина
Ресен во 2017 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 1 во должина од 4000м,
локациите на опфатот се: излез од с. Евла до мостот на крстопат– с. Болно.
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената
работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според
Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во
2017 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 2 во должина од 605м,
локациите на опфатот се: игралиште с. Царев Двор до старото училиште во с.
Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација,
потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се
според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина
Ресен во 2017 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 3 во должина од 320м,
локациите на опфатот се: првиот мост во с. Царев Двор до вториот мост во с.
Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација,
потребната работна рака и потребното време за извршување на овие работи се
според Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина
Ресен во 2017 година.

Речното корито на Источка Река – Дел 4 во должина од 2300м,
локациите на опфатот се: излезот од с. Царев Двор до манастир Иванден.
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената
работна рака и потребното време за извршување на овие работи се според
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Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во
2017 година.

Речното корито на Грнчарска Река – Дел во должина од 700м,
локациите на опфатот се: с. Грнчари до новите гробиштата во селото. Количината
на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената работна рака и
потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за
чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2017 година.

Речното корито на Дрменска Река – Дел во должина од 800м,
локациите на опфатот се: од пред с. Дрмени до место викано Рамник. Количината
на исчистениот материјал, потребната механизација, потрената работна рака и
потребното време за извршување на овие работи се според Акционен план за
чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2017 година.


Чистење на канали суводолици на подрачјето на Општина

Ресен.
Реализацијата на Програмата ќе се одвива според приоритетот
и редоследот на горе наведените активности.
III.

БУЏЕТ

За реализирање на горе наведените активности потребни се финансиски
средства во вкупен износ од 3.927.852,оо денари, кои ќе се обезбедат од Владата
на Република Македонија согласно Акционен план за чистење на речните корита на
подрачјето на Општина Ресен во 2017 година, кој ќе биде доставен до надлежниот
орган задолжен за чистење на речните корита, и 100.000,оо денари кои ќе бидат
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен за чистење на канали и суводолици на
територијата на општината.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.
За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина
Ресен.
Оваа Програма влегува во сила
,,Службен гласник на Општина Ресен,, .

со

денот

на

објавување

во

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2534/13
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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11.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за заштита на животната средина и природа на
подрачјето на Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за заштита на животната средина и природа на
подрачјето на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/11
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 5/02 ) и
член 23 став (1) точка 8 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на
Општина Ресен” број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 15.11.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
за заштита на животната средина и природата
на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година
I ВОВЕД
Заштитата на животната средина подразбира склоп на различни постапки и
мерки кои го спречуваат загрозувањето на животната средина со цел зачувување
на биолошката рамнотежа. Нејзината мултидисциплинарност произлегува од
фактот што здравјето, животната средина и социјалните услови претставуваат
комплекс од области и проблеми кои се во постојана интеракција. Според тоа,
секое пореметување на состојбата на животната средина доведува до еколошки
пореметувања и пореметување на социјалните односи, кои се меѓусебно условени
и поврзани.
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Грижата за животната средина е од приоритетна важност за целокупното
значење на општеството. Здравата животна средина е основа за зачувување на
човековата егзистенција, здрав развој на општеството и битен фактор за нивото
на живот на населението.
Анализите на степенот на загадување во медиумите на животната средина
на годишно ниво, вклучувајќи ги и мерките кои се превземаат за заштита на
истите, овозможуваат увид во поврзаноста помеѓу индустрискиот развој,
состојбата и квалитетот на животната средина, активно следење на евентуалните
промени во медиумите и областите на животната средина, односно влијанијата
врз здравјето на човекот, и создаваат добра основа за креирање на одржлива
политика за заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на
животот во иднина.
Во делот на законодавството Општина Ресен во спроведувањето на оваа
Програма се раководи од ингеренциите согласно Законот за животна средина,
Законот за заштита од бучава, Законот за управување со отпад, Закон за
управување со отпад од пакување, Закон за амбиентен воздух, Закон за води,
Закон за заштита на природата, Законот за прогласување на локалитетот Езерани
на Преспанското Езеро за Парк на Природата и Закон за прогласување на
Преспанското Езеро за Споменик на Природата. Согласно законските обврски,
постојат јасно укажани насоки за реализација на активностите. Токму затоа,
приложената Програма се однесува на обврските на општината кон реализација
на законските обврски, а во насока на подобрување на квалитетот на животната
средина и здравјето на жителите на Општина Ресен. Исто така, во Програмата се
опфатени и активности за подигање и одржување на зелените површини кои се
основа за унапредување на животната средина.

II ЦЕЛИ
Цели за заштита на животната средина се: чување и заштита на здравјето
на луѓето, интегритетот, разновидноста и квалитетот на екосистемот, плодноста
на земјиштето, природните убавини и просторните вредности, културното
наследство, одржлив урбан развој и добрата кои ги создал човекот, обезбедување
на услови за ограничено, разумно и одржливо управување со биолошката
разновидност и екосистемите, зачувување на еколошката стабилност на
природата, зачувување на природните богатства и спречување на опасностите и
ризиците за животната средина. Освен тоа, заштитата на биолошката
разновидност и екосистемите да се прогласуваат за приоритет од областа на
животната средина и да претставуваат меѓусекторски хоризонтални прашања кои
се дел од сите развојни планови, инфраструктурни проекти и од образованието, за
да заштитата на животната средина и природа се става во функција на социоекономскиот развој на локалното население.
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III ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина
се од јавен интерес, заради што Општина Ресен е должна да планира соодветни
активности и од својот буџет да обезбеди финансиски средства за таа цел.
Програмата ги утврдува мерките за заштита на животната средина на
подрачјето на Општина Ресен за 2017 година, преку конкретни активности во
рамките на сите медиуми (воздух, вода, почва) и области на животната средина
(отпад, бучава, нејонизирачко зрачење, природа, биодиверзитет, клима и сите
елементи кои претставуваат неделива целина од животната средина).
Програмата опфаќа:
- Процена на состојбите со животната средина на локално ниво;
- Дефинирање, процена и поставување на проблемите од областа на животната
средина, базирани на ризикот за човечкото здравје, еко системите и квалитетот на
животот;
- Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по животната
средина во општината;
- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната средина и
зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од областа на
животната средина во општината;
Врз основа на степенот на загаденоста на животната средина во дадено подрачје,
содржи мерки и активности за заштита на животната средина и здравјето на
луѓето за даденото подрачје, од интерес и во надлежност на општината, а
особено за :
- Снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини;
- Заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води,
прогресивно намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на
емисиите на опасни супстанции во водите и за ублажување на последиците од
штетното дејство на водите и од недостигот на вода;
- Заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на воздухот;
- Управување со отпад;
- Заштита од бучава настаната како резултат на стопанските и другите дејности и
активности;
- Зголемување на енергетската ефикасност;
- Заштита на биодиверзитетот;
- Управување и користење на природните ресурси;
- Подигнување на јавната свест и развој на образованието за заштита и
унапредување на
животната средина и намалување на последиците од
економскиот развој.
Оваа програма се однесува на проекти кои директно ќе бидат реализирани
преку Секторот за животна средина, а се дел од поголем корпус на активности од
делот на заштитата на животната средина
и природата кои заради
специфичноста и начинот на реализирање се имплементирани во програмите на
други сектори и одделенија во рамки на локалната самоуправа на Општина Ресен.

57

17 Ноември 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14
Дел од тие програми се: Изградба на системи за водоснабдување, изградба
на системи за одведување и прочистување на отпадни води, чистење на речни
корита и диви депонии, јавна чистота, изработка и одржување на парковско и
јавно зеленило и др.
Со програмата се дефинираат конкретните проекти, потребата од нивно
реализирање, целите кои со тоа ќе се постигнат и потребните финансиски
средства.
IV МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Со оглед на големото значење на заштитата на животната средина, секоја
општина мора да превземе поголем број на мерки и активности. За реализација на
оваа надлежност, потребно е систематско постапување кон одговорностите на
општината во спроведување на оваа Програма. За таа цел се превземаат
следните мерки и активности:
4.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени подрачја;
4.2. Активности и мерки поврзани со Управувањето со отпадот во Општина
Ресен;
4.3. Активности и мерки поврзани со Управувањето со водите;
4.4. Активности и мерки поврзани со Управувањето со амбиентниот воздух;
4.5. Активности и мерки поврзани со едукација и подигнување на јавната
свест во делот на животната средина во Општина Ресен;
4.6. Активности и мерки поврзани со соработката на Општина Ресен со
национални и меѓународни институции во делот на животната средина;
4.7. Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со животната
средина;
4.8. Останати активности
4.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени подрачја
Општина Ресен согласно Законот за прогласување на локалитетот Езерани
на Преспанското Езеро за Парк на Природата (“Службен весник на РМ” бр. 24/12)
и Законот за прогласување на Преспанското Езеро за Споменик на Природата
(“Службен весник на РМ” бр. 51/11 ) е назначена за управувачко тело со две
заштитени подрачја и тоа ПП Езерани и СП Преспанско Езеро.
- Активностите поврзани со управувањето на ПП Езерани се поврзани со
реализирање на Планот за Управување на ПП Езерани и пред се со годишната
Програма за заштита на Природата во паркот на Природата Езерани за 2017
година која како посебна Програма ја усвојува Советот на Општина Ресен и
добива согласност од надлежното министерство.
- Активностите поврзани со управувањето со Споменикот на Природата
Преспанско Езеро, Општина Ресен ќе ги реализира пред се со официјално
донесување на Планот за Управување со Споменик на Природата Преспанско
Езеро кој во моментот е во фаза на донесување на начин предвиден со
законската регулатива. Изготвен е Нацрт План за Управување со Споменик на
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Природа и добиена е согласност од надлежното министерство по однос на
влијанието на овој нацрт план врз животната средина.
Се очекува во 2017 година овој процес да се заокружи и Општина Ресен да добие
План за Управување со Споменикот на Природата.
4.2. Активности и мерки поврзани со Управувањето со отпадот во Општина
Ресен
Активностите и мерките во овој дел пред се ќе бидат насочени кон
исполнување на обврските и активностите кои се содржани во петгодишниот
“План за управување со отпад за Општина Ресен 2014 – 2018 година” усвоен од
страна на Советот на Општина Ресен во 2013 година и посебната годишна
Програма за Управување со Отпад за 2017 година која ќе се достави до Советот
на Општина Ресен.
Исто така, Општина Ресен ќе насочи и дел од своите активности на полето
на координација и консултација во изработката, спроведувањето, мониторингот и
евалуацијата на годишните програми на ЈКП Пролетер за 2017 година, кој
претставува и главна оперативна институција во општината која е поврзана со
прашањата од менаџирање на отпадот во општината.
Посебно внимание ќе се посвети кон засилена промоција и поддршка во
функционирањето на воспоставениот систем за биоразградлив отпад и
производството на компост кој од 2014 година функционира во Општина Ресен. За
таа цел ќе се изработи и соодветна студија за можностите за проширување на
овој систем со доизградба на собирни пунктови за биоразградлив отпад на
територијата на Општина Ресен.
Поддршка на ЈКП “Пролетер” и заеднички активности на терен ќе се дадат и
кон одржливо функционирање на системот за менаџирање со отпад од пестициди
и воспоставување на систем за рециклирање на отпад од пластика кој ќе биде
опфатен со соодветни програми од ЈКП “Пролетер”.
4.3. Активности и мерки поврзани со Управувањето со Водите
Значаен дел од надлежностите во севкупниот систем за користење,
заштита и управување со водите е лоциран во општините. Поради таа причина, на
полето на активности и мерки поврзани со користење, заштита и управување со
водите на подрачјето на Општина Ресен, општината ќе спроведува систематски
пристап за реализација на мерките и активностите распределени во следните
насоки:
- Спроведување на Акциони Планови за чистење на реки, речни корита, речишта и
канали
- Мониторирање на квалитетот на водите во сливот на Преспанското Езеро пред
се поврзани како проектни активности од Проектот кој го спроведува УНДП –
заштита на Преспанското Езеро
- Активно учество и давање допринос кон надградба на степенот на прочистување
на пречистителната станица во Езерани во делот на терциерен третман на
водите, спроведувано преку тековниот Проект за заштита на Преспанското Езеро
- Учество во изготвување на технички документации кои ја третираат
проблематиката за воспоставување на канализациони мрежи и системи
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4.4. Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот воздух
Мерките и активностите во овој дел пред се се во сферата на
воспоставување на систем или вклучување кон постоечките национални системи
за обезбедување на соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух
во Општина Ресен, при што треба да се добие базична информација која ќе ги
утврди и мерките за спречување и намалување на загадувањата кои би
предизвикале промена на климата и подобрување на квалитетот на амбиентниот
воздух.
4.5. Активности и мерки поврзани со едукација и подигнување на јавната
свест во делот на животната средина во Општина Ресен
Во овој дел Општина Ресен во 2017 година ќе се концетрира кон
реализирање на следните мерки:
1. Поттикнување на населението на соработка со локалната самоуправа
заради заштита и унапредување на квалитетот на животот
2. Подигнување на свеста за чиста животна средина
3. Залагање за примена на обновливи извори на енергија
4. Едукација и организирање на активности за подобрување на енергетската
ефикасност
5. Организирање на активности за ограничено користење на пестициди и
ѓубрива со цел заштита и обнова на почвата
6. Изготвување и предлагање решенија за правилно користење на медиумите
од животната средина
Преку:
 Реализација на кампањи од областа на животната средина
 Организирање на едукативни активности наменети за локалното население
 Промоција на природните вредности кои и даваат белег на Општина Ресен
 Поттикнување на образовните институции на територија на Општина Ресен
за вклучување во проекти и активности поврзани со екологијата
 Поддршка на проекти од НВО кои водат кон зголемување на јавната свест и
едукација на локалното население
 Одбележување на значајни настани поврзани со значењето на заштитата
на животната средина со одбележување на денови од ЕКО календарот (Ден
на планетата земја, Ден за заштита на водите, Ден на екологијата, Ден без
автомобили, Ден на Мочуриштата, Ден за борба против пушењето и слично)
со организација на активности како трки со велосипеди и ролери, садење
на садници, манифестации и сл.
 Одржување на трибини и јавни расправи. По барање на граѓаните се со цел
нивно запознавање со состојбите на загадувачите или со животната
средина кои неопходно повлекуваат средства за реализација на истите.
4.6. Активности и мерки поврзани со соработката на Општина Ресен со
национални и меѓународни институции во делот на животната средина
Во насока на мерките и активностите поврзани во соработката на Општина
Ресен со националните и меѓународните институции се предвидуваат и редовни
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консултации и соработка за програмски активности со Националните Паркови
Галичица и Пелистер кои по територија и по влијание имаат индиреткна
причинско-последична зависност со заштитените подрачја кои ги управува
Општина Ресен.
Исто така тука се предвидени и вообичаени активности за спроведување на
национални акции и кампањи кои се спроведуваат во Општина Ресен како што се :
“Ден на Дрвото”, “Mакедонија без Отпад” и др.
Во насока на меѓународната соработка на полето на заштита на животната
средина Општина Ресен ќе превземе активности во насока на нејзино учество и
давање на придонес кон следните процеси и институции:
- Активно учество и превземање на мерки и чекори кон воспоставување на
посилни капацитети на Општина Ресен за спроведување на Проектот за заштита
на Преспанското Езеро кој се спроведува од страна на УНДП и Општина Ресен и
кој се базира врз веќе предвидените активности и динамики во самиот проект
- Активно учество, спроведување на мерки и активности поврзани со активноста
на Биосферниот Прекуграничен Резерват Охрид – Преспа, кој беше промовиран и
одобрен од страна на УНЕСКО во 2014 година и претставува еден од 14
прекугранични биосферни резервати во светот. Овие активности пред се се
насочени кон изготвување на акциони планови и нивни имплементации при што се
очекува особена активност во промовирањето на природните вредности на
регионот и нивно ставање во функција на општиот развој
- Воспоставување и на други соработки по приоритет во текот на годината со
институции од национален и меѓународен карактер од областа на животната
средина
- Одредување на средства за кофинасирање на апликации за проекти од
национален и меѓународен карактер од областа на животната средина кои
Општина Ресен би ги реализирала, би била партнер во реализацијата или би била
засегната страна со одредено учество за поддршка.
4.7. Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со животната
средина
Во своето тековно работење Општина Ресен, континуирано има потреба од
ревидирање на постоечката стратешка документација од областа на животната
средина, изготвување на нова или пак учество и давање допринос во стратешки и
плански документи од поширок регионален и меѓународен карактер. За таа цел,
Општина Ресен планира во 2017 да започне со изготвување на следната
стратешка документација:
 Донесување на План за Управување со СП Преспанско Езеро
 Изработка на Акционен план и Програма за управување со бучава
 Програма за управување со површински и атмосферски води
 Изработка на Регистар за загадувачи
4.8. Останати активности
Во делот на останати активности согласно законските надлежности
Општина Ресен ќе спроведува мерки и активности пред се во делот на:
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Управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори со
одредување на определени места во кои ќе се врши собирање и
складирање на таков вид на отпад
Подигнување на нови зелени површини и реконструкција на постоечките
при што би се поддржале тековни активности на ЈКП “Пролетер” а би се
изградиле и додатни Еко паркови на порачјето на Преспа како активности
поврзани со Проектот за заштита на Преспанското Езеро
Општините со децентрализацијата добија и надлежност за издавање на
таканарачени Б - интегрирани еколошки дозволи и дозволи за усогласување
со оперативните планови, кои треба да ги поседуваат одредени
индустриски и стопански капацитети
Одобрување на Елаборати за заштита на животната средина (Општина
Ресен, согласно Законот за животна средина има обврска за разгледување
и одобрување на елаборати за заштита на животната средина на помали
загадувачи на територијата на општината)

Составен дел на оваа Програма е следниот табеларен преглед на мерки и
активности, како и преглед на извори на финансирање на мерките и активностите
во Програмата.
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
Ред.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Планирана активност

Носител

Период на
реализација

Буџет на
Општина Ресен

Буџет на
Република
Македонија

Донации

ВКУПНО
Останато

4.1 Активности и мерки поврзани со управувањето со заштитените подрачја
Согласно правото за управување со
Општина
Споменикот на Природата Преспанско
2017 год.
30.000 ден.
30.000 ден.
Ресен
Езеро
Подигање на јавната свест на локалното
Општина
население за важноста од носењето на ПУ
2017 год.
30.000 ден.
30.000 ден.
Ресен
со СП ПЕ
Организирање на јавни презентации и
трибини согласно правилниците за носење
Општина
на стратешки документи за управување со
2017 год.
20.000 ден.
20.000 ден.
Ресен
заштитени подрачја и вклучување на НВО
и други засегнати страни
Организирање на едукативни презентации
за значењето на заштитата на природата
Општина
2017 год.
10.000 ден.
10.000 ден.
за учениците од основните училишта на
Ресен
подрачјето на Општина Ресен
Изработка на идејни решенија за
уредување на дел од ПП Езерани во
Општина
2017 год.
10.000 ден.
10.000 ден.
функција на промовирање и развој на еко
Ресен
туризмот во заштитеното подрачје
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.1 100.000 ден.
Вкупно од мерка 4.1 100.000 ден.
4.2 Активности и мерки за управувањето со отпадот во Општина Ресен
Координирање и консултирање со
Општина
генераторите и операторите на отпад и
2017 год.
10.000 ден.
10.000 ден.
Ресен
други засегнати страни
Превземање на финансиски обврски и
други активности поврзани со проектот
“Изработка на неопходна документација за
Општина
воспоставување на интегрален и
2017 год.
60.000 ден.
60.000 ден.
Ресен
финансиски самоодржлив систем за
управување со отпад во Пелагонискиот
регион”
Организирање на јавна презентација и
Општина
2017 год.
10.000 ден.
10.000 ден.
трибина за информирање на јавноста за
Ресен
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концептот: Регионално управување со
отпад
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.2
Поддршка за надградба на системот за
управување со отпадни води во Езерани
(колекторскиот систем)
Поддршка при означување на зоните за
10. капење
9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

80.000 ден
Вкупно од мерка 4.2
80.000 ден
4.3 Активности и мерки поврзани со управувањето со водите

Општина
Ресен

2017 год.

20.000 ден.

20.000 ден.

Општина
Ресен

Април –
Мај
2017 год.

10.000 ден.

10.000 ден.

Поддршка при редовен мониторинг на
Јануариводите подрачјето на Општина Ресен во
Општина
Декември
10.000 ден.
10.000 ден.
соработка со Центар за јавно здравје
Ресен
2017 год.
(ЗЗЗБ)
Поддршка при означување на заштитните
Општина
појаси покрај речните корита на реките и
2017 год.
30.000 ден.
30.000 ден.
Ресен
долж брегот на Преспанското Езеро
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.3
70.000 ден.
Вкупно од мерка 4.3
70.000 ден.
4.4 Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот воздух
Воспоставување на систем за проценка на
Општина
влијанијата на атмосферското загадување
Ресен и
2017 год.
60.000 ден.
60.000 ден.
врз населението
МЖСПП
Формирање на локална мрежа за следење
Општина
на квалитетот на воздухот во Општина
2017 год.
30.000 ден.
30.000 ден.
Ресен
Ресен
Јануари –
Воспоставување и одржување на Катастар Општина
Декември
10.000 ден.
10.000 ден.
на загадувачи на воздухот
Ресен
2017 год.
Воспоставување и одржување на Регистар
Јануари –
Општина
на загадувачки материи и супстанции на
Декември
10.000 ден.
10.000 ден.
Ресен
воздухот
2017 год.

Изработка на студија како стратешки
документ за влијанието на загадувачите на
17. амбиентниот воздух од мобилните
загадувачи и други извори на загадување

Општина
Ресен

2017 год.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.4

60.000 ден.

170.000 ден.

60.000 ден.

Вкупно од мерка 4.4

170.000 ден.

4.5 Активности и мерки со едукација за подигање на јавната свест
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Реализација на годишни кампањи за
промоција на вредностите на животната
средина во Општина Ресен
- Поттикнување на населението на
соработка со локалната самоуправа заради
заштита и унапредување квалитетот на
животот
- Подигнување на свеста за чиста животна
средина
- Залагање за примена на обновливи
извори на енергија
- Едукација и организирање на активности
за подобрување на енергетската
ефикасност
О. Ресен
- Организирање на активности за
UNDP
ограничено користење на пестициди и
18.
ЈКП
2017 год.
250.000 ден.
ѓубрива за заштита и обнова на почвата
Меѓ. инст
- Изготвување и предлагање решенија за
правилно користење на медиумите од
животната средина
- Одбележување на значајни настани
поврзани со значењето на заштитата на
животната средина со одбележување на
денови од ЕКО календарот ( Ден на
планетата земја, Дена за заштита на
водите, Ден на екологијата, Ден без
автомобили, Ден на Мочуриштата, Ден за
борба против пушењето и слично )
- Едукација и организирање на активности
за зголемено учество на граѓанското
општество во процесот на донесување
одлуки од областа на животната средина
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.5
250.000 ден
Вкупно од мерка 4.5
250.000 ден
4.6 Активности и мерки поврзани со работењето на Општина Ресен со национални и меѓународни институции во делот на животната средина
Одржување на консултативни состаноци за
усогласување на програмските пакети со
О. Ресен
19.
2017 год.
10.000 ден.
10.000 ден.
Националните Паркови
НП
20.

Национални акции
- ден на дрвото

Општина
Ресен

2017 год.
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21.

22.

23.

24.

- ден без отпад
Обуки, едукации за зголемување на
Општина
капацитетите на секторот за животна
2017 год.
20.000 ден.
20.000 ден.
Ресен
средина при Општина Ресен
Одредување на средства за кофинасирање
на апликации за проекти од национален и
меѓународен карактер од областа на
Општина
животната средина кои би ги реализирала
2017 год.
600.000 ден.
600.000 ден.
Ресен
општина Ресен, би била партнер во
реализацијата или би била засегната
страна со одредено учество за поддршка
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.6 680.000 ден.
Вкупно од мерка 4.6 680.000 ден.
4.7 Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со животната средина
Донесување на план за управување со
Општина
/
Споменик на природата Преспанско Езеро
2017 год.
/
Ресен
(види мерка 4.1)
Изработка на Акционен план и програма за
Општина
управување со бучавата
2017 год.
600.000 ден.
600.000 ден.
Ресен

Општина
2017 год.
Ресен
Општина
26. Изработка на Регистар за загадувачи
2017 год.
Ресен
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.7
25.

Програма за управување со површински и
атмосферски води

Подигнување на нови зелени површини
(еко паркови) и реконструкција на
27.
постоечките при што би се подржале
тековни активности на ЈКП Пролетер.
Изработка на веб / мобилна апликација за
28. пријава на проблеми – медиуми од областа
на животната средина
Воспоставување и одржување на Катастар
29. за животната средина

60.000 ден.

60.000 ден.

10.000 ден.

10.000 ден.

670.000 ден

Вкупно од мерка 4.7 670.000 ден.
4.8 Останати активности

Општина
Ресен

2017 год.

100.000 ден.

1.500.000 ден.

1.600.000
ден.

Општина
Ресен

2017 год.

60.000 ден.

60.000 ден.

120.000 ден.

Општина
Ресен

ЈануариДекември
2017
Воспоставување и одржување на Катастар Општина
Јануари30. на создавачите на бучава во животната
Ресен
Декември
средина
2017 год.
Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.8
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ден.

4. Финансирање на програмата
Програмата за заштита на животната средина и природата за 2017 година, ќе биде финансирана од
Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен
за 2017 година, и од донаторски средства пред се поврзани со тековниот Проект за заштита на Преспанското
Езеро (УНДП).
Мерка
4.1
4.2

Средства од Општина Ресен
100.000 ден.
80.000 ден.

4.3

70.000 ден.

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
ВКУПНО

170.000 ден.
250.000 ден.
680.000 ден.
670.000 ден.
190.000 ден.
2.210.000 ден.

Останати Средства
/
/
/

Вкупно средства
100.000 ден.
80.000 ден.

/
/
/
/
1.560.000 ден.
1.560.000 ден.

170.000 ден.
250.000 ден.
680.000 ден.
670.000 ден.
1.750.000 ден.
3.770.000 ден.

70.000 ден.

5. Динамика на извршување на Програмата
Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од
обезбедувањето на средствата во Буџетот на Општина Ресен.
6. Преодни и завршни одредби
1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен
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2. За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата надлежен е Секторот за животна
средина при Општина Ресен
3. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Ресен” .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/14
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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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 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за управување со отпад
во Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Програмата за управување со отпад во Општина Ресен за
2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
15.11.2016 година.
Бр.09-2611/12
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 19 став (1) точка 2 од Законот за управување со отпад
(“Службен весник на РМ” бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 9/11, 51/11, 123/12,
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15), а во врска со член 22 став (1) точка 4,
член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.
5/02) и член 23 став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник
на Општина Ресен” бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на
седница та одржана на ден 15.11.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА РЕСЕН
ЗА 2017 ГОДИНА
Општините во Република Македонија со децентрализацијата на власта се
одговорни за спроведување на многу полититки кои што во себе ги имаат
вградено европските стандарти, каде што јакнењето на административните
капацитети на локалната самоуправа и поттикнување на соработка и
координација со сите сектори на различни нивоа, во иднина ќе биде приоритет.
Со Законот за управување со отпад се дефинира интегриран и превентивен
концепт за управување со отпадот кој вклучува:


Планирање ( стратегија, планови и програми ),



Постапување ( собирање, селектирање, транспортирање, итн. ) со
различни видови на отпад,



Депонии и согорување на отпад,
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Увоз, извоз и транзит на отпад,



Мониторинг и информативен систем,

Значаен опсег на надлежности и одговорности се трансферирани од централно
ниво на единиците на локална самоуправа. Ова се однесува особено на
управувањето со комуналниот ( неопасен ) отпад, и тоа, како во делот на
планирање на управување со отпадот , така и во делот на директно спрovедување
на законските обврски.
Согласно член 19 од Законот за управување со отпад (“Службен весник на
Република Македонија„ број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 123/12,
147/13, 163/13, 156/15 и 63/16) за спроведување на своите Планови за управување
со отпад, општините изготвуваат годишни Програми. Законот пропишува, овие
Програми да се во согласност со Планот и Програмите за управување со отпадот
кои ги донесува органот на државната управа.
Со овие Програми треба да се определат изворите на финансирање на мерките
и активностите, како и инструментите за спроведување на Програмите за
управување со отпадот.
Законот пропишува (член 23, став 2 и 3), дека Градоначалникот на општината е
должен секоја година до МЖСПП да доставува извештај за спроведувањето на
своите Програми за управување со отпад за кој предходно е добиена согласност
од Советот на општината, најкасно до 28-ми февруари во тековната година за
Програмата од претходната година.
Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за управување со
отпадот, со тоа што претежно се користени препораките на НЕАП 2 (2006-2012),
Стратегијата за управување со отпад на Република Македониjа (2008-2020) и
Националниот план за управување со отпад (2009-2015).
Општина Ресен согласно законските надлежности изготви во делот на
стратешко управување со отпадот План за Управување со Отпад 2014- 2018 (
усвоен на Седница на Совет на Општина Ресен на ден 6.12.2013, заклучок број
07- 3736/14, Службен Гласник на Општина Ресен број 13/2013). Оваа програма за
управување со отпад, е алатка за реализација на Планот за управување на
отпадот, на годишно ниво, и претставува основен документ за планирање на сите
активности во текот на планираната календарска година, како и основа за
пресметување на делот од општинскиот буџет, наменет за целите дефинирани во
Планот за управување со отпад на Општина Ресен. Подолу табеларно се
претставени мерките кои се планираат да се превземат со цел да се запазат
законските обврски, како и да се подобри управувањето со различниот вид на
отпад.
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1. Процена на видот и количеството на различните видови отпад
Од анализите направени од страна на ЈКП Пролетер Ресен, кое врши
собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад на територијата на
Општина Ресен, комуналниот отпад е еден од основните видови на создаден
отпад. Неговата структура е составена од отпад од домаќинства, комерцијата и
отпад создаден од индустријата кој ги има истите својствата на отпадот од
домаќинствата. Како посебни категории на отпад кој се појавуваат во Општина
Ресен се и селективно собраните количини на отпадна хартија, отпадна пластика
(РЕТ), амбалажа од пакувања од пестициди и разновиден биоразградлив отпад.
Во системот на управување со отпад , на територијата на Општина Ресен
административната структура изгледа вака:
Име на
административнат
а структура
ЈКП ПролетерРесен
Пакомак
Биопреском
Нулта Отпад

Тип

Опсег*

*

*

б

Опслужен
а општина

А,б

а
в
а

Опслужен
и населени
места

Бр. на
жител
и

25

13594

1
6
1

8748
10500
8748

% од
опслуженот
о население
80.7% од
вкупно во
општина
52%
62%
52%

Ресен

в
в
Б,в

Ресен
Ресен
ресен

Врз основа на расположивите податоци на ЈКП Пролетер од Ресен на
територијата на Општина Ресен во текот на 2016 година, како и врз основа на
спроведените мерење како дел од проектните активности од Проектот “Собирање
податоци за цврстиот отпад во земјите од Југоисточна Европа„ во кој Општина
Ресен од 2014 година беше вклучена заедно со уште 15 други општини од земјите
од Западен Балкан, се добиваат сознанија кои ја отсликуваат состојбата со
управување со цврстиот отпад во Општина Ресен, и според кои може да се
забележи и текот на создадени и собрани количества на отпад во општината
според состав на истиот.
Создадени-собрани количини на отпад според вид на отпад за период од 2014-2016
година во Општината
Создадени количества
Вид на комунален

2014

отпад

t

2015
m

t

3

2016
m

t

3

1

Одвоено собрани фракции (20 01)

1.1

Хартија и

510

Собрани количества
2014
m

t

3

515

550

71

2015
m

t

3

390

2016
m

t

3

400

m
3

425
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картон
(20 01 01)
1.2

Стакло

270

280

300

100

100

120

960

1020

1041

706

730

804

27

27

30

18

19

24

260

270

300

214

246

250

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

710

820

600

750

(20 01 02)
1.3

Пластика
(20 01 39)

1.4

Метали
(20 01 40)

1.5

Дрво
(20 01 38)

1.6

Биоразградли
в отпад од
кујни и
кантини
(20 01 08)

1.7

Неопасен
ОЕЕО
(20 01 36)

1.8

Друго
(наведете)
(020106)
(190805)

70

75

90

/

70

80

020103

580

720

800

100

650

750

2677

3617

3931

1528

2815

3203

Вкупно Одвоено
собрани фракции
(20 01)
2

Градинарски отпад и отпад од паркови (20 02)

2.1

Биоразградли

1980

2010

2056

200

800

1000

/

/

/

/

/

/

в отпад
(20 02 01)
2.2

Земја и
камења
(20 02 02)

72
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2.3

Друг отпад

/

/

/

/

/

1980

2010

2056

200

800

1000

што не е
биоразградли
в (20 02 03)
Вкупно Градинарски
отпад и отпад од
паркови (20 20)
3

Друг Комунален отпад (20 03)

3.1

Мешан

3000

3300

3780

2800

3010

3345

50

55

55

50

55

55

37

40

42

30

33

36

50

52

51

50

52

51

3137

3447

3928

2930

3150

3487

7794

9074

9915

4658

6765

7690

комунален
отпад
(20 03 01)
3.2

Отпад од
пазари
(20 03 02)

3.3

Габаритен
отпад
(20 03 07)

3.4

Остатоци
од чистење
на улици
(20 03 03)

3.5

Друго
(наведете)

Вкупно Друг
комунален отпад (20
03)
Вкупно комунален
отпад

Од изложените податоци за време анализираниот период може да се забележи
дека од година во година се зголемуваат количините на отпад кои се депонираат
или преработуваат, но и константно останува одредена количина на отпад кој е
создаден а не е третиран т.е. не е дел од системот за управување на отпад.Од
податоците на собраниот отпад 50,49% отпад е од од домаќинствата , а 23.79 %
од Стпоански субјекти,индустриски,индустриски неопасен.
Во однос на честиноста на изнесување на отпадот ја имаме следната ситуација :
3.1.2. Покриеност на услугите на собирање за домаќинствата на годишно ниво ....
% од вкупното население

73

Честота на собирање
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(Х пати неделно)
100% - 8747
77.4%- 6252

Урбано население
Рурално население

2
1

3.1.3. Покриеност на услугите за комерцијални/институциски објекти за годината .....
% од објект
Собран од општината
Собран од претпријатие
овластено од општината
Собран од сопствениците
Нема услуги за собирање

Честота на собирање
(Х пати неделно)

90%

1

10%

1

Во однос пак на составот на собран отпад , кој преставува основа за
планирање на менаџментот со отпадот , како и за идни чекори за планирање на
инвестиции во оваа сфера, доаѓаме до следните податоци :
Отпад од Пакување :
Име на општина
Создадени количества
2014
t
m

Вид отпад од пакување

2015
t
m

3

1

Пакување
(15 01)

1.1

Пакување од
хартија и
картон
(15 01 01)
Пакување од
стакло
(15 01 07)
Пакување од
пластика
(15 01 02)

1.2
1.3

1.4

Пакување од
метал
(15 01 04)
1.5
Пакување од
дрво
(15 01 03)
Вкупно пакување
(15 01)

Собрани количества

2016
t
m

3

2014
t
m

3

2015
t
m

3

2016
t
m

3

3

1100

1150

1400

950

1000

1200

/

/

/

/

/

/

200

230

240

150

160

180

70

85

100

60

75

91

15

17

20

14

15

18

1385

1482

1760

117
4

1250

1489

Создаден-собран градежен отпад и шут за периодот 2014-2016 година во Општината
74
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Име на општина
Создадени количества

Градежен отпад и шут
(17)

2014
t
m3
120

2015
t
m3
150

Собрани количества

2016
t
m3
150

2014
t
m3
65

2015
t
m3
70

2016
t
m3
75

Создадена-собрана тиња од Пречистителни станици за отпадни води за периодот
2013-2015 година во Општината
Име на општина
Создадени количества
2014
t

2015

m3

t

Собрани количества

2016

m3

t

2014

m3

1

Отпад од Пречистителни станици за отпадни води (19 08)

1.1

Тиња од преработка на

t

2015

m3

t

2016

m3

t

70

75

90

/

70

80

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

70

75

60

/

70

комунални отпадни води
(19 08 05)
1.2

Остатоци од ситата и
греблата
(19 08 01)

1.3

Отпад од пескофаќач
(19 08 02)

1.4

Друго (наведете)

Вкупно отпад од Пречистителни

80

станици за отпадни води (19 08)

Создаден-собран Индустриски неопасен отпад за периодот 2013-2015 година во
Општината
Име на општина

Индустриски
неопасен отпад

Создадени количества
2013
2014
2015
3
3
t
m
t
m
t
m3
840
1700
1920

75

Собрани количества
2013
2014
2015
3
3
t
m
t
m
t
m3
314
1496
1750

m3

17 Ноември 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14

Во тековната 2016 година проширен е опфатот со вклучување во системот со
менаџирање на отпад и на с. Којнско , и вклучени се и поголем број на туристичко
угостителски објекти кои претходно не биле покриени со услугата за собирање на
отпадот.
За прв пат во Општината Ресен се воспоставе и систем за собирање на
електронскиот отпад, по потпишување на договор со колективниот постапувач
Нулта Отпад, при што во организирана акција во која учествуваа дел од јавните
институциите собрани се 7 м3 електронски отпад.
Во наредната 2017 година се предвидува да се соберат поголеми количини на
комунален отпад, односно се проширува областа опфатена со собирање и
изнесување на отпад и во руралните средини кои засега не се опфатени со
услугата. Оваа активност е поддржана и од УНДП.
Од селективниот процес на собирање на отпад во моментот се врши
селектирање на ПЕТ амбалажа на самата депонија, каде што досегашната пракса
покажала дека на овој вид на отпад може да се гледа како можна суровина која
влегува во системот како рециклиран отпад, а од страна на ЈКП со истата се
постапува во третмат на пререциклажа и тоа на картон , пластична амбалажа,
најлон и стакло.
Во делокругот на управување со отпад ЈКП Пролетер има инсталирано систем
за собирање на отпад од паковања од пестициди. За таа намена се изградени
седум собирни центри, но и покрај таа дадена можност засега населението не ги
користи во доволна мера и голем дел од овој вид на отпад го меша со останатиот
комунален отпад.
Во наредните години се планирани годишни акции за подигање на јавната
свест на населението за одлагање на овој вид на отпад со што се планира да се
соберат поголеми количини за да се постигне планираната цел од 25 тони.
Во текот на 2014 година во склоп на ЈКП Пролетер пробно започна со работа
компостарата која насобраните количини од биоразградлив отпад (отпадни
јаболка, пилевина, мул од пречистителната станица за отпадни води, отпад од
живинарската фарма и др.) ги преработува и произведува компост кој понатаму ќе
се користи како висококвалитетно ѓубриво во земјоделието. Се регистрира
оператор со компостарата, и во 2015 година добиена е дозвола за производител
на ѓубрива од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство. Операторот на компостарата има склучено договор со
поголемите производители на органски отпад да носат суровина (органски отпад)
76
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во компостарата на преработка. Дел од производството на компост кое се движи
некаде околу 1600 тони, оди до фармерите во Општина Ресен а дел комерцијално
се продава низ државата.
Се планира во наредните години да се зголемат собраните количини на
биоразградлив отпад за да се задоволи максималниот инсталиран капацитет на
компостарата.
Подобрување се планира да се направи во делот на селектирање на отпад од
пакување и ПЕТ амбалажа. За таа намена во наредната година ќе се формира
собирен центар за таа намена. Се предвидува дека со ова активност ќе се
селектираат и собираат годишно додатни 200 тони отпад од пакување од
картонска амбалажа и додатни околу 100 тона ПЕТ амбалажа.

2. Мерки/активности за реализација на барањата на
Планот за управување со отпад
Системските технички и организациски мерки кои се планираат да се
реализираат се состојат од различни проекти во различни фази на реализација.
ЈКП Пролетер како носител на активностите за управување со отпад своите
проектни активности ќе ги насочи во следните насоки:










Изработка на техничка документација за подобрување на системот за
собирање и транспортирање на отпадот и постепено проширување на
системот, како во процесот на собирање и транспортирање, така и во
процеси за селективно собирање на разни видови на отпад,
Почитување на приоритетите за управување со отпадот и начелото на
блискост, односно избегнување на создавање на големи количини на отпад,
преработка на отпадот по можност на местото каде се создава по пат на
рециклирање и нивна повторна употреба,
Управување со посебни текови на отпад (градежен шут, пакување и отпад
од пакување, стари гуми, употребени масла,
отпадна електрична и
електронска опрема, батерии и акумулатори и сл.) со воспоставување на
усогласена организациона шема за постапување со таков вид на отпад на
целокупната територија на општината,
Воспоставување на интегрирана мрежа за отстранување на отпадот,
Активно вклучување во процесите на регионално управување со отпадот,
Мониторинг и воспоставување на информативен систем на подрачјето на
општината.

Предвидените мерки за намалување на количините на создаден отпад мора да
ги разгледаат различнте опции за избегнување на генерирање на количините на
77
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отпад, намалување на неговиот потенцијал за опасност и искористување на
неговата енергетска содржина се со цел заштита на животната средина, животот и
здравјето на луѓето.
Сите мерки кои се предвидени, а се дел од Планот за управување со отпад на
Општина Ресен, дадени се табеларно подолу во Програмата за управуавње со
отпад.

3. Начин на работа на објектите за преработка и отстранување на

отпадот

ЈКП Пролетер поседува капацитет за механички и биолошки третман како и
капацитет за депонирање и складирање на отпад.
Механички третман на отпад се врши на картонската и ПЕТ амбалажата. За таа
цел се користи една хидраулична преса за пресовање на овој вид на отпад во
бали. Врз основа на расположивите податоци за количините пресата има
капацитет за механичко третирање на дневните количини на овој вид отпад.
Биолошкиот третман се врши во компостарата. Во овој капацитет
биоразградливиот отпад преку аеробни биолошки процеси се претвора во
квалитетен компост. Компостарата е опремена со сите потребни машини и алатки
и има максимален капацитет за третман на 1.600 тони биоразградлив отпад.
Капацитет за депонирање на отпадот претставува депонијата Алчеви Кошари.
На депонијата се врши депонирање на комунален отпад по површинска метода, а
дадената локација располага со доволно подрачје за погон на истата за пероид од
околу 15 години. Депонијата е опслужена со потребна механизација. На
депонијата се врши комплетно евидентирање на депонираните количини на
отпад.
Просечните неделни количини на депониран отпад изнесуваат
околу 85 тони. Во моментот капацитетот на депонирање на отпадот ги задоволува
дадените потреби.
Депонијата има асфалтиран пристапен пат, оградена е од сите страни и е
затворена со влезна врата.
Со интервенции во синџирот на управување на
отпад, т.е. со зголемено третман на фракциите од отпад , планирано е да се
намали количеството за депонирање што несомнено би го зголемил животниот
век на депонијата Алшареви Кошари.
За да ја прецизираме евиденцијата на целокупниот отпад што се носи на
депонијата со помош на донатори (УНДП) е поставена голема електронска колска
вага за мерење на количините. Капацитетот за складирање е заграден простор
од 100 м2 кој служи за складирање на отпадот од амбалажа на пестициди. Истиот
се наоѓа на самата депонија и според ЈКП има капацитет за складирање на овој
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вид на отпад во наредните 10 години.Исто така од колективниот постапувач со
електронски отпад набавен е специјален сад за одлагање на електронски , со овој
сад управува ЈКП Пролетер.
Идните планирани организациско–технички капацитети за преработка, третман
и финално депонирање на отпадот ќе се движат во насока на регионално
управување со комуналниот отпад. Регионалниот интегрален систем за
управување со отпадот треба да практикува собирање на поединечни фракции на
отпад, ќе применува соодветни техники на собирање и претовар на отпад, а
собирањето и транспортот ќе се приспособат на количествата на отпад создадени
во одделни територии, проектирани со помош на логистички шеми и економски
анализи.

4. Мерки и активности за селекција на отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето на опасните состојки од отпадот

Планираните технички и организациски мерки за постапување со комуналниот
отпад се спроведуваат во согласност со основните начела и правила за
постапување со отпадот наведени во Законот за управување со отпад.
Постапувањето со отпадот општината преку ЈКП Пролетер го изведува со
должно внимание и на начин со кој се избегнува загрозување на животната
средина, животот и здравјето на луѓето, загадување на водата, почвата и воздухот
и создавање на бучава.
Постојаните и планираните мерки во процесот на постапување со отпадот се:









Избегнување на создавање на големи количини на отпад,
Отпадот првенствено да биде преработен на местото на неговото
создавање,
Преработката на отпадот да се врши по пат на рециклирање, повторна
употреба или во друг процес на екстракција на секундарни суровини,
Селектирање на отпадот, класифицирање на истиот според Листата на
видови на отпад и утврдување на неговите карактеристики,
Почитување на универзалноста на услугата обезбедена преку одржливост
на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, целосно покривање
на областа на извршување на услугата,
Безбедно собирање и транспортирање на отпадот од местото на неговото
настанување до местото на неговото предавање,
Транспортирање на отпадот со специјални возила наменети за транспорт
на отпад,
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При преработка на отпад потребно е да се внимава да се применат методи
кои не ја загрозуваат животната средина,
Економски прифатлива цена за извршената услуга,
Почитување на начелото “загадувачот плаќа”.

Заради успешна реализација на предвидените мерки ЈКП Пролетер во
согласност со динамиката за работа во наредните години се планира да се
постават додатни 50 специјализирани садови за собирање на отпадот од 1.1м 3
низ рамниот дел на Ресен со цел за подобрување на досегашниот начин на
собирање на отпадот од куќа до куќа, иако во 2016 од страна на Пакомак беа
донирани 50 такви садови, кои видно ја ублажија состојбата во делот на собирање
на отпадот. Со ваквиот начин на собирање на отпадот се очекува да се забрза
динамиката на собирање и изнесување, како и рационализација на трошоците на
работење. Во колективните стамбени објекти ќе се изврши замена на дел од
хаварисаните садови од
5м3. Имајќи ја предвид механичката опременост
неминовно се налага потребата од набавка на додатно специјализирано
вариопрес возило, како и багер за оперативни активности во депонијата и на
пунктовите.
5. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот отпад

5.1 Јавна кампања
За прифаќање на концептот за искористување на биоразградливиот отпад како и
правилно управување со отпадот од пакувањата на пестициди или агрохемикалии,
Општината ќе спроведе јавна кампања за подигање на јавната свест, која што ќе
содржи: организирање на јавни презентации, подготовка на едукативен материјал
(лифлети, постери), информирање преку јавните медиуми, едукации на младата
популација.

5.2 Техничка документација
Врз основа на проценетите количини на биоразградлив отпад и инвентарот на
инсталации, кои генерираат ваков вид на отпад, општината со помош на УНДП
превзема активност на подготовка на проектна документација за управување со овој
вид на отпад, која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, применетата
технологија и пласирање на крајниот продукт.
Собирањето на отпадот од јаболка за пилот постројката за компостирање е
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организирано во 4 собирни станици / точки и опфаќа голем дел од областа околу
градот Ресен и Јанковец. Видот на отпад кој што се собира од правните и физички
лица е поврзан со скапани јаболка, дрвна маса, измет од живинарската фарма
итн. Транспортот е преку ЈКП Пролетер, а собирните центри се целосно
асфалтирани и оградени. Компостарата користи преработка на биоразградливиот
отпад преку т.н отворен систем на производство, кое е најприменуван вид за
третман на овој вид на отпад. Компостарата се наоѓа во близина на депонијата во
Општина Ресен и ја има воспоставено речиси целата инфраструктура, објекти и
опрема. Самата инсталација веќе ги содржи сите неопходни технички елементи за
производство на компост и како пилот активност веќе има произведено високо
кавалитетен компост.
Предвидено е за следната година да се дополни инфраструктурата преку
доградби и набавка на делови од опремата.
Главната поддршка при реализација на оваа активност е преку проектот за Заштита
на Преспанското езеро, каде освен спроведувањето на јавната кампања ќе се даде
и техничка поддршка за фунција на двата система, со обврска на општината за
доекипирање или вработување на лица и стручни работници кои ќе работат во
компостарата.
6. Начини за едукација и подигнувањеа на јавната свест на граѓаните во врска со управувањето со отпадот
Изработка на програма за подигање на јавна свест, која ќе содржи елементи за
информирање на населението и едукација на неколку старосни категории од
населението за соодветно управување со отпадот.
7. Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите
Реализацијата на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот отпад што се отстранува на депониите, ќе се спроведе преку едукација на
населението и подготовка на проектна документација.
8. Начин на функционирање на интегрираната мрежа за преработка и отстранување на отпадот
За зголомување на капацитетите за преработка на отпадот на територијата на
Општина Ресен ќе се превземат активности за подобрување на системот за
отстранување на отпадот со збогатување на возниот парк на ЈКП како и опремата
за собирање на отпад.
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9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа на
управувањето со отпадот
Мониторингот на состојбите со отпадот ќе се реализира преку база на податоци
која што ќе ја оформи ЈКП во соработка со општината. Достапност до базата на
податоци ќе имаат надлежните вработени од ЈКП и Секторот за животна средина
во општината.
Мониторингот за 2017 година ќе се спроведе со пополнување на обрасците за
идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните
извештаи за управувањето со отпадот. Овие обрасци се задолжителни за
приватните претпријатија, како и за ЈКП. Исто така Општина Ресен планира да
аплицира и на меѓународен проект „Собирање податоци за цврстиот отпад во
Југоисточна Европа“, заедно со ЈКП Пролетер а спроведуван преку Отворениот
регионален фонд за модернизација на општинските услуги (ORF MMS) на ГИЗ,
при што доколку биде одбрана општината во 4 пилот општини од РМ би добила
системски софтвер за мониторирање на цврстиот отпад во Општина Ресен.
10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад
низ територијата на Република Македонија
Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад низ
територијата на Република Македонија ќе се спроведува во согласност со
постојната законска регулатива.
11. Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад
Инвентаризација на бројот на дивите депонии, приближно определување на
количините на депониран материјал, како и видот на депониран материјал и
расчистување на депониите и нивна рекултивација.
Во прилог, како составен дел на оваа Програма, е табеларниот преглед за сите
мерки и активности по области кои произлегуваат од Планот за управување со
отпад во Општина Ресен за 2017 година.
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ОБЛАСТ: ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН РЕГИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И
ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И ЗАТВОРАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ДЕПОНИЈА
Мерка 1: Регионално управување со отпадот (Пелагониски регион) изработка на Студија за изводливост за интегрирано
управување со КО за пелагонискиот регион со средства од ИПА
Активности

Одговорна
институција
− Учество на консултативни состаноци со
Министерство за
општините од
Животна Средина ,
регионот и МЖСПП за реализација на концептот ЦРППР
за
Општина Ресен во
управување со отпадот на регионално ниво (преку соработка со другите
Општини од
Советот за развој на планскиот регион и Советот
регионот,
за
рамномерен регионален развој) – исполнување на
обВрските

Временска
рамка

Тековно 2017

Буџет

Извори на
финансирање

/

/

ОБЛАСТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ (без селекција) И ДЕПОНИРАЊЕ НА
КОМУНАЛЕН ОТПАД И ИНЕРТЕН ОТПАД (градежен шут)
Мерка 1: Набавка на нови контејнери и замена на отслужени (1.1м3)
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање

− Собирање на отслужените контејнери

− Поправка каде е можно
− Набавка на 50 (1.1м3) нови контејнери и нивно
Поставување – замена на канти и систем на
собирање

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер
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Континуирано
во
2017

430.500,00
денари

Општина Ресен,
ЈКПО Пролетер,
Меѓународни
донатори и
институции
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Мерка 2: Опслужување на сите рурални села во општината
Активности
- Зголемување на обемот на опслужени жители во
руралние средини кои не ја добивале услугата
- Исполнување на Оперативната програма на ЈКП
Пролетер за 2017 година
- Инспекциски надзор и казнени одредби кон
создавачите на отпад

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање

по програма
на ЈКП
Општина Ресен,
ЈКП Пролетер

Континуирано
во
2017

ЈКП, меѓународни
институции

Мерка 3: Набавка на специјализирани возила*
Активности
− Распишување тендер

Одговорна
институција
Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

2017

− Спроведување на тендерска постапка
− Набавка на специјализирано Багер

Мерка 4: Подобрување на управувањето со депонијата
Активности

Временска
рамка

Одговорна
институција

Временска
рамка

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

2017

Буџет

Извори на
финансирање

90.000 ЕУР,
или
5.535.000,00 Проект за Заштита
денари
на преспанско езеро

Буџет

Извори на
финансирање

− Уредување и одржување на пристапниот пат
− Изработка на процедура за управување со
депонијата
− Спроведување на процедурата
− Контрола заради сузбивање на пожари
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120.000,00 ЈКО, Општина Ресен
денари
, МЖСПП, УНДП
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Мерка 5: Рекултивација на заполнетиот дел на депонијата (условно)*
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

− постепено рекултивирање на депонијата и
нејзина

трансформација во рециклажен центар.

Буџет
305.000,00
денари

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер,
МЖСПП

2017

Извори на
финансирање
Општина Ресен,
МЖСПП, приватни
странски
институции,
донатори, Проект за
Заштита на
преспанско езеро

Мерка 6: Определување на локација за утоварна станица за градежен шут на подрачјето на општината
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

− Утврдување на локација;
− Обезбедување на потребна документација;
− Организирање на депонијата (подготовка на
теренот)
оградување, утврдување на работно време,
изработка на
информативна брошура и дистрибуција до
населението (правни и физички лица)

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер

85

Втор квартал
2017

Буџет

Извори на
финансирање

Согласно
Општина Ресен ,
изготвен ЈКП , Меѓународни
елаборат и
Институции и
студија
донатори
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ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД
Мерка 1: Јавна кампања и едукација
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

− Изработка на брошури
− Изработрка на информативни ливчиња

− Изработка на ТВ спотови
− Одржување на обуки во училишта и
администрација
(општина, месни заедници, суд, Здравствен Дом,
НВО
-и активни на различни области од заштита на
животната средина)

Општина Ресен, НВОи

Континуирано
2017

184.500,00
денари

Извори на
финансирање
Општина
Ресен,Проект за
Заштита на
преспанско езеро ,
МЖСПП и УНДП

Мерка 2: Организирање акции за донирање
Активности
− Организирање на акции по училиштата (крај на
учебната година)
− Организирање на општинска акција (1-2
пати:пролетесен)

Одговорна
институција
Општина Ресен, НВОи

Временска
рамка
2017

Буџет
61.500,00
денари

Извори на
финансирање
Општина Ресен ,
МЖСПП

1-2 пати

Мерка 3: Воспоставување на понуда и побарувачка на искористени предмети
Активности
− Формирање и одржување на web апликација, по
моделот
“Одговорност преку транспарентност”

Одговорна
институција

Временска
рамка

Општина Ресен

Континуирано
2017
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Буџет
30.000,00
денари

Извори на
финансирање
Општина Ресен ,
ЈКП
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ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН
Мерка 1: Изработка на шеми за системот селективно собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картон
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

− Утврдување на редоследот на реоните кои ќе се
приклучуваат во системот со временска рамка
Општина Ресен, НВО(најпрво централното градсско подрачје и
и,
Прв квартал на
плажите*,
а потоа поодалечените места и погусто населените
места**)
ЈКП Пролетер
2017-та
− Усвојување на редослед од страна на Советот на
општината

Буџет

Извори на
финансирање

/

Мерка 2: Реализација на јавна кампања за потребата од селективно собирање и рециклирање
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

− Подготвување на работен план за подигање јавна
свест
за потребата од рециклирање
− Дефинирање на целни групи
− Работни средби и предавања на различни нивоа
Општина Ресен во
− Изработка на брошура за селективно собирање на
соработка со НВО-и и
рециклабилните материи и нивната вредност како
секундарни суровини
− Изработка на информативни листови кои ќе се
дистрибуираат со сметките за отпад
− Изработка и емитување на ТВ спотови и пораки
− Известувања на јавноста за реализираните
активности

консултанти

87

2017

Буџет

Извори на
финансирање

200.000,00
денари

Општина Ресен ,
МЖСПП
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Мерка 3: Воспоставување на собирните центри за селективно собирање на картони, ПЕТ шишиња и лименки и
нивно складирање, третман(балирање) и продажба
Активности
Одговорна
Временска
Буџет
Извори на
институција
рамка
финансирање
− Обезбедување на градежна инфраструктура за
складирање и третман на ПЕТ шишиња, лименки и
карто;
Општина Ресен, ЈКП
СД, СС , МЖСПП ,
− Набавка на контејнери, џамбо вреќи, метални
мрежасти боксови за собирање на картонската
922.500,00
Општина Ресен ЈКП Почувајќи од
амбалажа
денари
,производители на
пијалаци пакувани
Пролетер, НВО-и
прв квартал
во
− Проширување на опфатеноста со шемата
на 2017
* Градежната инфраструктура ќе ја обезбеди ЈКП Пролетер, и ќе се реализира етапно (2017-2010)
** Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен со 10 контејнери од пластика за ПЕТ шишиња и лименки (кај
бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен-Охрид, Горна џамија, населба Црквиште, автобуска станица, кај
Домот на културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и
10 за плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење) и 2 боксови од метална мрежа
за ПЕТ шишиња или картони (позади општината, кај старата амбуланта, на ул:Јосиф Јосифовски и кај продавниците кај
Горна џамија),
***Пластичните контејнерите се сметани по цена од 350 ЕУР по парче (доколку се донација). Доколку се набават од
сопствени стредства се препорачува бидат метални мрежасти боскови со џамбо вреќи (ориентационо 120 ЕУР по парче)
Мерка 4: Подршка на воспоставен систем на селективно собирање на преносливи батерии и електрична и електронска опрема
Активности
Одговорна
Временска
Буџет
Извори на
институција
рамка
финансирање
− Разработка на шемата;
− Подршка во примарен транспорт на отпад до
собирен пункт
Општина Ресен ЈКП
СС , МЖСПП,
- Кампања за подигање јавна свест
Пролетер, МЖСПП,
Овластени собирачи
− Спроведување на шемата;
30.000,00 увозници на
денари
Овластени собирачи
2017
преносливи батерии
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ОБЛАСТ: ПРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД (КОМПОСТИРАЊЕ, МУЛЧИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИНСКА/ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)
Мерка 1: Продолжување со работа и одржување на централизирано компостирање - скапани јаболка, мил, органски
отпад од индустрија, мил од пречистителна станица и биоразградлив отпад од домаќинства во урбани средини
Активности
Одговорна
Временска
Буџет
Извори на
институција
рамка
финансирање
- Јавна кампања
- Додатна опрема за компастара
200.000,00
ЈКП, Општина
денари
Ресен
- Собирни места за биоразградлив отпад
- Техничка поддршка на ЈКП и општината за
функција на системот за компостирање и
управуавње со отпад од агрохемикалии
ЈКП Пролетер, ундп
2017
(пестициди)

ОБЛАСТ: ДИВИ ДЕПОНИИ
Мерка 1: Изработка на план за затворање на диви депонии
Активности
− Анализа на теренот
− Проценка на ризикот
− Рангирање на диви депонии по приоритет
Мерка 2: Затворање на дивите депонии
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

Општина Ресен, ЈКП

Прв квартал
2017

Одговорна
институција

Временска
рамка

− Распишување на тендер за затворање и
89

Буџет
61.500,00
денари

Буџет

Извори на
финансирање
Општина Ресен,
ЈКП, МЖСПП

Извори на
финансирање
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ремедиијација
− Оценка на понудените технички решенија/методи
за
затворање и ремедијација
− Избор на најповолен изведувач;
− Расчистување и ремедијација
− Надзор при вршење на работите

Општина Ресен, ЈКП

Втор квартал
2017

Проект за Заштита
на преспанско
615.000,00 езеро,Општина Ресен
денари
, ЈКП

Мерка 3: Воспоставување на соодветен мониторинг и систем на казнување
Активности
− Назначување на одговорно лице за УО во
Општината
− Изработка на план за редовен и повремен
мониторинг
− Спроведување на казнени мерки за прекршителите
во управувањето со отпад (по соодветните закони)

Одговорна
институција

Општина Ресен

90

Временска
рамка

Прв квартал
2017

Буџет

Извори на
финансирање

СС
/
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ОБЛАСТ: МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ
Мерка 1: Формирање Локален комитет за следење на спроведувањето
Активности

Одговорна
институција

− Одржување работни состаноци на ЛК ,
усвојување на
извештаи и давање препораки
Општина Ресен
Мерка 2: Унапредување и проширување на базата на податоци
Активности
− Евидентирање на количините отпад по видови,
податоци
податоци за корисниците на услугите, структурата
по дејности,
покриеност на теренот, наплата по групи
корисници и сл.
− Одржување на базата (обработка на податоци и
ажурирање)

Временска
рамка

Буџет

Континуирано

/

Извори на
финансирање

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Општина Ресен,

Континуирано

100.000,00

Извори на
финансирање
Општина Ресен ,
ЈКП или
Меѓународни
институции

денари

ЈКП Пролетер

Мерка 3: Оценување на спроведувањето со користење на предложените индикатори
Активности
− Мерење на постигнатите резултати

Одговорна
институција
Општина Ресен , ЛК

Временска
рамка
Континуирано

Буџет

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање

/

Мерка 4: Изготвување на годишни извештаи за спроведување
Активности

Одговорна
институција
91

Извори на
финансирање
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− Изготвување на годишни извештаи
− Усвојување на извештаите од ЛК

Општина Ресен

последен
квартал 2017

/

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Општина Ресен, ЛК

последен
квартал
2017

Мерка 5: Ажурирање на планот
Активности
− Корекција на Планот(доколку е потребно) и
изработка на
годишни програми

/

Извори на
финансирање
СС

ОБЛАСТ: КОРЕКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПРОПИСИ
Мерка 1: Измена и дополнување на постоечката локална регулатива
Активности
− Ревизија на постоечката регулатива
− Изработка на нови локални прописи согласно
новото
законодавство на РМ и препораките на Планот;
− Усвојување на изменетата регулатива од Советот
− Спроведување на регулативата

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Општина Ресен , ЈКП

2017

/

Извори на
финансирање

ОБЛАСТ: ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА МЖСПП
Мерка 1: Решавање на проблемот со управувањето со медицинскиот отпад
Активности

Одговорна
институција
92

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање
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− Поддршка на иницијатаивата на МЖСПП за
централно (регионално) интегрирано управување
со медицинскиот отпад

Општина Ресен,
ЦРПР,

Прв квартал
2017

/

Мерка 2: Решавање на проблемот со управувањето со опасен индустриски отпад
Активности
− Поддршка на иницијатаивата на МЖСПП за
централно (регионално) интегрирано управување
со
опасен индустриски отпад

Одговорна
институција

Временска
рамка

Општина Ресен, СРПР, Прв квартал
СРРР
2017

Буџет

Извори на
финансирање

/

Мерка 3: Решавање на проблемот со управувањето со отпадот од животински ткива
Активности

Одговорна
институција

Временска
рамка

− Иницирање на интегрално решавање на проблемот
на
Општина Ресен, СРПР, Прв квартал
централно ниво
− Приклучување кон интегралното решавање
(условно)
СРРР
2017

Буџет

Извори на
финансирање

/

Мерка 4: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни гуми
Активности
− Подршка на иницијативата на МЖСПП за
интегрално
решавање на проблемот на централно ниво

Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет

Општина Ресен, СРПР,

2017

/

93

Извори на
финансирање
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− Приклучување кон интегралното решавање
(условно)

СРРР

Мерка 5: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни масла
Активности

Одговорна
институција

− Иницирање на интегрално решавање на проблемот
Општина Ресен, СРПР,
на централно ниво
− Приклучување кон интегралното решавање
(условно)
СРРР

Временска
рамка

Буџет

2017

/

Временска
рамка

Буџет

Извори на
финансирање

Мерка 6: Решавање на проблемот за амбалажа од пестициди
Активности

Одговорна
институција

− Иницирање/реализација на интегрално решавање
на
проблемот на локално / централно ниво (според
наодите
Општина Ресен, СРПР, Прв квартал
на проектот кој се изведува од страна на УНДП)

СРРР

− Приклучување кон интегралното решавање
(условно)

2017

Извори на
финансирање

Според
наодите на СД, СС, МЖСПП
проектот
кој се
Спроведува
од страна
на УНДП

12. Финансирање и динамиката на реализација на Програмата
Динамиката за реализација на оваа Програма зависи од обезбедените средства во Буџетот на Општина Ресен
за 2017 година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа
Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.
13. Преодни и завршни одредби
94
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1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За извршување на мерките и активностите содржани во сите области во Програмата надлежен е
Секторот за животна средина при Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, .
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2534/15
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски

95
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13.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Програмата за заштита на Природа во Парк на Природа
Езерани за 2017 година
Се прогласува Програмата за заштита на Природа во Парк на Природа
Езерани за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/13
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на
природата („Службен весник на Р.М. “ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11,
148/11, 59/12 и 13/13 ), член 7 став (4) од Правилникот за содржината на
плановите за управување со заштитените подрачја и годишните Програми за
заштита на Природата („Службен весник на Р.М. “ бр. 26/12), а во врска со член
22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на Р.М. ,, бр. 5/02), член 23 став (1) точка 43 од Статутот на
Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 7/10, 13/13, 08/2015
и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 15.11.2016
година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ВО
ПАРК НА ПРИРОДАТА ЕЗЕРАНИ 2016 ГОДИНА

Годишната програма за заштита на природата во Паркот на природата
Езерани (ППЕ) за 2017 година е изготвена е врз основа на обврската која
произлегува од член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата
(“Службен весник на Република Македонија„ број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 63/16), како и согласно член 7, став (4) од
Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените
подрачја и годишните програми за заштита на природата (“Службен весник на
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Република Македонија„ број 26/12) според кој годишната програма за заштита
на природата од треба да содржи:
-

-

акции кои треба да се спроведат во рамките на секоја програма
и/или потпрограма од планот за управување во тековната година со
индикатор за спроведување на акцијата и одговорно лице/тело за
спроведување;
потребни човечки ресурси и опрема, како и потребни обуки за
реализирање на акциите;
потребни финансии за спроведување на секоја акција (посебно
плати за вработените и тековно одржување/трошоци);
планирани активности за соработка/консултации со засегнатите
страни;
тековни проекти или проекти кои се очекува да започнат во
тековната година;
други активности во заштитеното подрачје; и
други извори на финансирање.

Предлогот за Годинашнава програма за 2017 произлегува од Планот за
управување со Паркот на природата Езерани за периодот 2012-2020 кој е
усвоен од Општина Ресен, по претходно прибавената согласност од Управата
за животна средина при Министерството за животна средина и просторно
планирање (допис бр. 1732/10 од 27.08.2012 година).
По добивање на согласност од Управата за животна средина ќе се
пристапи кон измени, согласно забелешките и препораките од Управата,
доколку ги има, а потоа истата ќе биде спроведена.
Согласно Планот за управување, активностите се групирани во 6
програми: (1) Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското
производство во близина на ПП Езерани, (2) Спречување и/или ублажување на
ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани; (3)
Истражување, конзервациски активности и мониторинг; (4) Едукација,
информирање, промовирање и подигање на јавната свест; (5) Имплементација
на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“
на Преспанското Езеро за Парк на природата; и (6) Намалување или
управување со факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки
промени на кои подлежи ППЕ. Согласно ПУ, за секоја од 6-те програми е
поставена цел за чие остварување со поставени подетални или специфични
цели според кои активностите од програмата се групирани во потпрограми.
Треба да се спомне дека Годишната програма за 2017 година вклучува
активности кои се отпочнати со реализација во текот на претходните години,
како и активности кои се предвидени за 2016 година како што е предвидено со
Планот за управување. Планираните активности ќе се склучат договори со
надворешни експерти, за што се планираат да се обезбедат финансиски
средства преку проектот „Заштита на Преспанското Езеро и други донатори. На
овој начин, со реализација на Годишната програма за 2017 ќе се продолжи со
правење на значаен исчекор кон спроведување на Планот за управување како
што беше во изминатава 2017 година.
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Годишната програма за заштита на ППЕ содржи 46 активности групирани
согласно горе споменатите 6 програми. Во табелата подолу е даден преглед на
сите активности предвидени за 2017 година и динамиката за нивно
спроведување, додека деталните информации за секоја од нив се дадени во
табелите во следните поглавја, согласно Правилникот за содржината на
плановите за управување со заштитените подрачја и годишните програми за
заштита на природата.
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Активности

Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во
близина на ПП Езерани
Индикатор

Приоритет

Програма 1:

Имплементатор

Потребни
Ресурси

Потпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ
1. Определување и
Маркирана и јасно
1
Општина Ресен
Јавни набавки
поставување на јасна
определна граница
Тело за
граница на ППЕ
управување со
Езерани парк на
природа
2. Подигање на јавната
свест на засегнатото
локално население (види
потпрограма 4.2)

Трошоци

60.000

Спроведување на
1
Тело за
Јавни набавки
60.000
информативни состаноци,
управување
предавања во засегнати
месни заедници, основни и
средни школи и
медиумски презентации
Потпрограма 1.2: Да се спречи уништувањето на стаништата и видовите засегнати од ваквите активности
3. Подигање на свеста кај
Изработка на пропагандно 2
Општина Ресен,
30.000
земјоделците
информативен материјал и
Тело за
одржување на трибини
управување

Извори на
финансирање

Засегнати страни /
предуслови

Донатори
Оштина Ресен

Месни заедници кои граничат
со подрачјето: Волкодери,
Покрвеник, Перово, Грнчари,
Асамати, Езерани;
МЗШВ; ЈК Пролетер;
ЈПМШ/Ресен
Општина Ресен,
НВОи, Истражувачки
институции, локани месни
заедници, основни и средно
школо

Донатори,
Општина
Ресен

Индивидуални земојоделци,
Сојуз на земјоделски
здруженија, земјоделски
кооперативи, Општина Ресен,
НВОи, МЗШВ
Потпрограма 1.3: Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од големата влажност
4. Забрана на
Нема индивидуално
1
Општина Ресен,
/
/
/
Засегнати месни заедници,
индивидуално дренирање
дренирање во рамките на
тело за
водостопанство,
во рамките на ППЕ
ППЕ
управување
индивидуални земојоделци,
МЗШВ, Општина Ресен
Потпрограма 1.4: Намалена употреба на пестициди за овошките
5. Подигање на свеста кај
Одржани презентации,
2
Општина Ресен,
Јавни набавки
10.000
Општина
Засегнати месни заедници,
земјоделците
трибини, обуки за добра
Тело за
Ресен
водостопанство,
земојделска пракса
управување,
индивидуални земојоделци,
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Ресен
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УНДП
Потпрограма 1.5: Намалена употреба на ѓубрива за прихрана на овошките
6. Подигање на свеста кај
Одржани презентации,
2
УНДП, Општина
земјоделците
трибини, обуки за добра
Ресен
земојделска пракса
Потпрограма 1.6: Намерни пожари
7. Подигање на јавната
Изготвени брошурки и
свест
летоци за негативното
влијание на пожарите врз
ППЕ вредностите

Програма 2:

Активности

Јавни набавки

10.000

УНДП,
Општина
Ресен

Засегнати месни заедници,
водостопанство,
индивидуални земојоделци,
МЗШВ, Општина Ресен

1

Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни набавки

8.000

УНДП,
Општина
Ресен

Општина Ресен,
Македонски Шуми,
ЦУК, ДЗС, ТУППЕ

1

Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавна набавка

80.000

УНДП

Општина Ресен,
Македонски Шуми,
ЦУК, ДЗС, ТУППЕ

Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности
во близина на ПП Езерани

Индикатор

Приоритет

8. Зголемена контрола на
чуварската служба

Реализација на показна
вежба од ТППЕ за
ренџерската служба и
обучување за користење
на противпожарната
опрема
Воспоставување на
редовни патролни
контроли

МЗШВ, Општина Ресен

Имплементатор

Потребни
Ресурси

Трошоци

Извори на
финансирање

Потпрограма 2.1: Решавање на проблемот со земјоделскиот и комуналниот отпад во близина на ППЕ и поширокиот регион
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9. Создавање ефикасен
Ефикасно функционирање 1
Општин Ресен
систем за преработка на
на системот за собирање
отпадот од приносот на
на биоразградлив
овоштарниците
органски отпад во
(комбинирано со
населените места околу
материјалот добиен од
подрачјето на Езерани
ППЕ)
Паркот
Потпрограма 2.2: Ефикасно третирање на отпадните води во регионот
10. Ревитализација на
Изведување на градежни
1
Општина Ресен,
поранешните рибници
работи за ревитализација
УНДП
на блатните екосистеми

Јавни набавки

2.250.000

Општина, ЈКП
Пролетер

Општина Ресен; ЈКП
Пролетер; УНДП

Јавна набавка

3.150.000

УНДП

Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЗШВ, ЈКП
Пролетер;

11. Ставање во функција
Делови од блатните
1
УНДП, Општина
на делови од блатните
станишта во функција на
Ресен
станишта за природно
прочистување на
прочистување на водите
отпадните води
Потпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ
12. Контрола на
Изготвени протоколи и
1
Тело за
искористување на песокот спроведени од тројца
управување,
преку обиколки по
вработени ренџери со
Општина Ресен
специјално дизајнирани
дефинирани задачи
протоколи на чуварската
служба
13. Унапредување на
Испечатени брошурки
2
Тело за
примената на
управување,
законодавството (преку
Општина Ресен,
изработка на брошури за
одредбите од
релевантните закони која
ќе биде делена меѓу
населението)
14. Подигање на јавната
Спроведени обуки
2
Тело за
свест
управување

Јавна набавка

2.800.000

УНДП

Општина Ресен, УНДП

/

/

/

Општина Ресен,
Водостопанство

Јавни набавки

40.000

Донатори

Општина Ресен, МЖСПП,
УНДП

/

/

/

Општина Ресен,
УНДП,НВОи, засегнати
месни заедници
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Активности

Истражување, конзервациски активности и мониторинг

Индикатор

Приоритет

Програма 3:

Имплементатор

Потребни
Ресурси

Потпрограма 3.1: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски здруженија
15. Изработка на програма Изготвена програма
1
Тело за
/
за научно-истражувачки
управување
активности
16. Потпишување на
Потпишан меморандум
1
Тело за
/
меморандуми со НВОи,
управување
научни институции и
други
17. Воспоставуање
Остварена соработка,
1
Тело за
/
контакти и остварување
посети и формирање на
управување
соработка со меѓународни тело за соработка
институции за наука и
заштита
Потпрограма 3.2: Определување на инпут на загадувачки материи од Голема Река
18. Воспоставување на
Воспоставен мониторинг
2
Општина Ресен,
Јавни набавки
мониторинг на Голема
Донатори
Река и подземните води
Потпрограма 3.3: Еколошки истражувања
19. Детално картирање на
Изготвени мапи
1
Општина Ресен,
Јавна набавка
стаништата и заедниците
Донатори

Трошоци

Засегнати страни /
предуслови

/

/

Општина Ресен
МЖСПП, УНДП, НВОи

/

/

Општина Ресен
МЖСПП, УНДП, НВОи

/

/

Општина Ресен
МЖСПП, УНДП, НВОи

Општина
Ресен,
Донатори

УНДП, Општина Ресен,
ХБЗ,

Донатори

Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЖСПП, МЗШВ;
ФЗНХ, ПМФ/Биологија,
Шумарски факултет, ХБЗ,
ЈКП Пролетер;
ЈПМШ/Ресен;

/

Месни заедници кои

400.000

Потпрограма 3.4: Реактивирање и рехабилитација на блатните екосистеми во Езерани и вливот на Голема река
20. Ревитализација на
Изготвен основен проект
2
Општина Ресен,
/
/
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блатните екосистеми
преку изготвување на
проектна документација и
нејзино спроведување

за ревитализација на
блатните екосистеми и
негово спроведување

УНДП

граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЖСПП, МЗШВ;
МТВ, ЈКП Пролетер;
ЈПМШ/Ресен

Потпрограма 3.6: управување со литорална и блатна трска и влажните ливади
21. Изработување студија
Изработена студија
1
Општина Ресен,
за изводливост за
УНДП
искористување на трската
и другиот тип на
вегетација како
биоразградлив отпад
Потпрограма 3.8: Управуање со туѓи и инвазивни видови
22. Соработка со
Потпишување и
концесионерот на рибниот спроведување на
фонд и управувачот на
меморандум за соработка
Преспанското Езеро за
со концесионерот на
контрола на туѓите видови рибниот фонд
Потпрограма 3.9: Мониторинг
Изработен план за
23. Изработка на детална
мониторинг на најзначајните
програма за мониторинг
на екосистеми, станишта и екосистеми (врбјаци, евлова
шума, влажни ливади, трски,
видови

Јавна набавка

/

УНДП

УНДП, Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЖСПП, МЗШВ;
МТВ; ЈКП Пролетер;
ЈПМШ/Ресен

Општина Ресен,
Концесионер

/

/

/

Истите страни како во
погорната активност

Општина Ресен,
УНДП

/

/

УНДП

МЖСПП, МЗШВ;
ПМФ/Биологија, Шумарски
факултет, ХБЗ;

отворена вода); значајните
заедници (субмерзни и
емерзни заедници во појасот
на трската, и др.); за одредени
локалитети (рибниците и
Голема Река); целни видови
(растителни и животински) и

инвазивни видови
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Активности

Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест
Приоритет

Програма 4:

Индикатор

Потребни
Ресурси

Имплементатор

Трошоци

Извори на
финансирање

Потпрограма 4.1: Подигање на свеста на локалното население за негативното влијание од намерни пожари врз состојбата на ППЕ
24. Подигање на јавната
Спроведени кампањи
1
Тело за
Јавни набавки
10.000
Општина Ресен
свест преку публикација
управување
на брошури, летоци и
слично за негативното
влијание на пожарите врз
вредностите на ППЕ
25. Контрола преку
Дизајнирани протоколи
1
Општина Ресен
/
/
/
обиколки по специјално
дизајниран протокол на
чуварската служба
(ренџери)
Потпрограма 4.2: Подигање на свеста кај локалното население за штетните последици од земјоделските и комунални активности
26. Креирање на
Изготвена и усвоена
1
Тело за
Јавни набавки
10.000
УНДП,
едукациска програма за
програма
управување,
Општина Ресен
локално население
Општина Ресен
Потпрограма 4.3: Подигање на свеста кај локалното население за општото значење за биодиверзитетот на ППЕ
27. Креирање на
Усвоена програма
1
Општина Ресен, /
/
Општина Ресен
едукациска програма за
Истражувачи
локално население
организации

28. Предавања во основни
и средни училишта

Спроведени предавања

1

Тело за
управување,
Општина Ресен
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/

/

Општина Ресен

Засегнати страни /
предуслови

Општина Ресен, ТУППЕ,
МЖСПП/Сектор природа и
ККЈ

Општина Ресен, УНДП,
ТУППЕ, МЖСПП/Сектор
природа и ККЈ

Општина Ресен, МЗШВ,
МЖСПП, МТВ, месни
заедници
Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЗШВ;
МЖСПП/Сектор природа и
ККЈ; ЈКП Пролетер;
ЈПМШ/Ресен
Општина Ресен,
Истражувачи организации,
средно и основни училишта,
МЖСПП/Сектор природа и
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29. Да се изработат
информативна брошурка и
информативни флаери за
биодиверзитетот на ППЕ

Изготвена и испечатена
брошурка за природните
вредности на ППЕ и
флаери за: риби, вилински
коњчиња, цицачи,
пеперутки, птици,
водоземци и влекачи

1

Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки

30.000

Потпрограма 4.5: Воведување на транспарентно работење на ППЕ (во однос на мерките и активностите)
30. Презентација на
Презентирана програма
1
Општина Ресен
/
/
годишната програма пред
локалното население и
засегнатите страни
31. Формирање на совет
Формиран совет на
1
Тело за
/
/
на засегнати страни
засегнати страни и
управување,
донесени статут и
Општина Ресен
правилници за работа

Потпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ
32. Изработка на WEB
Дизајнирана веб страна
1
портал и оддржуавање на
истиот или вклучување на
Езерни во веќе
постоечките портали за
Преспанско Езеро или
Преспа Парк користење на
медиумите
33. Користење на
Медиумска промоција
1
медиумите

УНДП

ККЈ, МОН
Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЖСПП/Сектор
природа и ККЈ; МЛС;
МЗШВ; ЈКП Пролетер;
ЈПМШ/Ресен

/

/

Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани; МЖСПП/Сектор
природа, МЗШВ/ПЕ Ресен,
ЈКП Пролетер,
ЈПМШ/Ресен, ЦУК, ДЗС,
Ловни здруженија,
Риболовни здруженија,
МЕД, локални НВО-и

Општина Ресен,
Тело за
управување

Јавни набавки

35.000

УНДП,
Општина Ресен

МЖСПП/Сектор природа,
ККЈ и МИЦЖС, МИОА,
МК, МЕ/Сектор туризам

Општина Ресен

/

/

/

/
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Активности

Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот
„Езерани“ на Преспанското Езеро за Парк на природата

Индикатор

Приоритет

Програма 5:

Потпрограма 5.1: Стопирање на нелегален неодржлив риболов
34. Изработка на план за
Изготвен и приифатен
1
управување со Споменик
план за управување
на природа Преспанско
езеро
35. Трајна забрана на
Целосно спроведување на 1
риболов во ППЕ (делот во планот и законот
Преспанско Езеро и
Голема Река) во
координација со планот за
управување со рибниот
фонд
36. Зачестени контроли на Спроведени контроли
1
чуварската служба
(ренџери)
37. Соработка со
Воспоставени редовни
1
одговорните институции
консултации
(полиција, концесионери
на соседните подрачја)
Потпрограма 5.2: Стопирање на нелегален неодржлив лов
38. Зачестени контроли на Спроведени контроли
1`
чуварската служба
(ренџери)
39. Соработка со
Воспоставени редовни
1
одговорните институции
консултации и асистенции
(полиција, концесионери
на соседните подрачја)

Потребни
Ресурси

Имплементатор

Трошоци

Извори на
финансирање

Засегнати страни /
предуслови

Општина Ресен

Јавни набавки

90.000

УНДП,
Општина Ресен

МЖСПП

Општина Ресен,
концесионер

/

/

/

Риболовни здруженија,
Државен инспекторат за
животна средина, Државен
инспекторат за рибарство и
аквакултура, МВР/ПСОН
Ресен

Општина Ресен

/

/

/

/

Општина Ресен,
тело за
управување,

/

/

/

/

Општина Ресен

/

/

/

Општина Ресен,
полиција

/

/

/

Ловечки здруженија, НВОи, Државен инспекторат за
ловство
/
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Потпрограма 5.3: Стопирање на нелегална сеча
40. Примена на законска
Изработка на пропаганден 1
Општина Ресен,
регулатива (изработка на
материјал
Тело за
брошура за законските
управување
обврски)
41. Зачестени контроли на Спроведени контроли
1
Општина Ресен
чуварската служба
(ренџери)
42. Соработка со
Воспоставени редовни
1
Општина Ресен
одговорните институции
консултации и асистенции
(полиција, концесионери
на соседните подрачја)
Потпрограма 5.4: Целосна и правилна имплементација на законите
43. Едукација и подигање
Одржани обуки на
1
Тело за
на свеста кај надлежните
администрацијата
управување,
институции (општина
Општина Ресен
Ресен)
44. Ширење на скратена
Изработка и дистрибуција 1
Општина Ресен,
верзија од изработениот
на скратена верзија од
УНДП
план за управување во
планот за управување
печатена форма меѓу
одговорните органи за
негова имплементација
заедно со картата на
зоните во ППЕ
45. Посета на слични
Реализирана студиска
1
УНДП, Општина
заштитени подрачја
посета на заштитено
Ресен
(законската регулатива и
подрачје
одржливото управување
на заштитените подрачја)
46. Идентификација на
Формирање и ажурирање
1
Општина Ресен
донатори
на база на донатори

107

Јавни набавки

20.000

УНДП,
Општина Ресен

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Јавни набавки

30.000

УНДП

Јавни набавки

120.000

УНДП

Општина Ресен,
Инстражувачки
организации, МЖСПП,
МИОА
/

Општина Ресен,
МЖСПП/Сектор за природа

/

/

/

Влада на РМ, МФ
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ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.
Во Буџетот на Општина Ресен, за реализација на мерките и активностите
содржани во Програмата, потребно е обезбедување на средства во вкупен износ
од 100.000,00 денари.

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Динамиката на реализација на Програмата ќе зависи од створените правни
и технички услови, како и од обезбедувањето на средствата во Буџетот на
Општина Ресен.

ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1.
За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на
Општина Ресен,
2.
За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата
надлежен е Секторот за животна средина при Општина Ресен
3.
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето
во “ Службен гласник на Општина Ресен „.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/16
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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14.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за безбедносната
состојба за првото полугодие од 2016 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за безбедносната
состојба за првото полугодие од 2016 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/14
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година, откако го разгледа Извештајот
за безбедносната состојба за првото полугодие од 2016 година, го донесе
следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за безбедносната состојба за првото полугодие од
2016 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/17
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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15.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата зa работа на
Општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2017 година
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата зa работа на
Општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2017 година, што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/15
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година, откако ја разгледа Програмата
зa работа на Општинската организација на Црвен крст на Ресен за 2017 година, го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата зa работа на Општинската организација на Црвен
крст на Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2534/18
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски с.р.
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16.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
за прогласување на Решението за формирање на Комисијата за изработка на
Предлог -Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2017 година
Се прогласува Решението за формирање на Комисијата за изработка на
Предлог -Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2017 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-2611/16
17.11.2016 година
Ресен

Градоначалник
д-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на
РМ,бр.5/02), член 23 став 1 точка 3 и член 33 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 15.11.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
За формирање на Комисија за изработка на Предлог-Програма за работа на
Совет на Општина Ресен за 2017 година
1. Со ова Решение се формира Комисија за изработка на Предлог-Програма на
Совет на Општина Ресен за 2017 година,во состав:
- Методија Пашковски, Претседател
- Јован Тозиевски, член
- Незаретин Шерифовски, член
2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Општина Ресен”.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2534/19
15.11.2016 година
Ресен

Претседател
Методија Пашковски
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