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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 Програмата за културни активности што се финансираат
од Буџет на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата за културни активности што се финансираат од
Буџет на Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.
Бр.09-2560/1
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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, 8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на ден
30.11.2017 година Советот на Општина Ресен, донесе:
Програма
за културни активности што се финасираат од Буџет
на општина Ресен за 2018 година

1.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
2.АКТИВНОСТИ
- 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
1
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3.ФИНАСИРАЊЕ
4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ
СРЕДСТВА
5.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
1.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 локални творци и интерпретатори од областа
на културата, како и презентирање на здруженија,и локални институции во насока
на подршка на развој на културата во Општина Ресен
2.АКТИВНОСТИ
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.
- Вклучување на граѓанскиот сектор во креирањето на услови за развој на
културата во Општина Ресен

Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што се
финансираат од буџет на Општина Ресен за 2018 година се поделени :
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-

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

3
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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 2018 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 2018 година како и манифестацијата кои имаат за цел
давање на трајно обележје на културниот идентитет и продолжување на културната традиција

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ
Манифестација

Рок на
активноста

Носител

Забелешка

Средства
од Буџет
2018

Од други
институции

Вкупно

Матурско дефиле

Мај 2018

Општина Ресен во соработка со
СОУ Цар Самоил

- го
организира
настанот

30.000

/

30.000

денари

Актерот на Европа

Почеток на Јули

НВО ``Езеро без Граници`` во
соработка со Општина Ресен

- се подржува
настанот

60 000
денари

Преспанско Културно лето 2018

Јуни,Јули
Август,Септември
2018

Општина Ресен во соработка со
Министерство за култура

- го
организира
настанот

500.000

4
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Преспански иселенички средби

Јули/Август

МЗ на
- се подржува
Подмочани,Грнчари,Наколец,Брајчино настанот
,Болно

50 000
денари

/

50.000

Општина Ресен
45-ти
Љубански Илинденски Иселенички
Средби

Август 2018

МЗ Љубојно,Организационен одбор за
реализација на средбите во соработка
со Општина Ресен

- се подржува
настанот

20 000
денари

/

20.000

Најдобри од најдобрите

Август 2018

СОУ Цар Самоил во соработка со
Општина Ресен

Се подржува
настанот

30 000
денари

/

30.000

Преспански Поетски Среќавања

Август 2018

Општина Ресен со манифестација
Струшки вечери на Поезијата

Коорганизатор
Општина
ресен

10.000
денари

/

10.000

Преспански Јаболкобер

Септември 2018

Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис
сектор,УНДП,ПЕ МЗШВ

- го
организира
настанот

600 000
денари

400000(спонзорст
ва и донации)

1 ,000.000

Јубилеи на реномирани автори

По потреба

Општина Ресен

се подржува
или се
организира
по потреба

30 000
денари

се
подржуваат

30 000
денари

Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет

Дом на Култура во соработка со
Општина Ресен

5
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настаните
Активности за Негување на
По утврдени
културата,обичаите и традициите на приоритети
заедниците

Општина Ресен

се
подржуваат

30 000
денари

/

30.000

Промоции на книги

По утврдени
приоритети

Матична Библиотека и Општина
Ресен

се подржува

20 000
денари

/

20.000

Настапи на национални институции
од Областа на Културата

По приоритет

Општина Ресен , Министерство за
Култура

Се
организира
од Општина
Ресен

100 000
денари

/

100.000

Обележување на Нова Година

Општина Ресен

се организира
од Општина
Ресен

300 000
денари

/

300.000

- Новогодишна свеченост

31 декември, ПО
посебна програма ,
украсување на
градот

Непредвидени манифестации

Во тек на 2018

Општина Ресен

20 000
денари

/

20.000

1.830.000

900.000

2.730.000

Вкупно средства



Преспанско Културно Лето 2018 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 месец 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
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обем и дејност согласно одобрувањето на истата. Доколку истата одбиена тогаш како активност нема да се
реализира во програмата.
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ФИНАНСИСКA КОНСТРУКЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА Преспанско
Културно Лето 2018

Структура на приходите
Побарани средства од Министерството за култура

500.000

Други извори на финансирање
500,000

Локална самоуправа
Сопствено учество
Спонзорства
Донации
Друго
ВКУПНА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА/ФЕСТИВАЛОТ

1.000.000

(ИЗРАЗЕНА ВО ДЕНАРИ И БРУТО-ИЗНОС)

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 финасиска,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 2018 година и во согласност со Програма за одбележување
на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2018 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.
8
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Подршка на ЗГ од областа на
културата

Активност

Носител

Период на
активноста

Средства

По утврден приоритет

Општина Ресен

01.01.201831.12.2018

200.000 денари

Подршка на локални институции од областа културата
Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка на локални 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 2018 година и во согласност целите на Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за
2018година, ќе се насочи кон подршка на :
Институција

Активност

Период на реализација

Носител

Дом на Култура Драги Тозија

Подршка при реализација на
проекти/кофинасирање според
приоритет

2018

Општина Ресен

Матична Библиотека при Дом на
Култура Драги Тозија

Збогатување на фондот на книги

2018

Општина Ресен

Спомен Куќа на Татарчеви

Промоција на вредностите на
Спомен куќата

2018

Општина Ресен

Музеј на Македонија-Археолошки,
Етнолошки и Историска Музејска
збирка во Домот на културата

Промоција на вредностите на
музејската збирка

2018

Општина Ресен
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"Драги Тозија"-Ресен
Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2018

Општина Ресен

За реализација на Активностите поврзани со Подршка на локални институции од областа културата вкупно се
предвидуваат финансиски средства во износ од 150.000 денари
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Подршка на културата преку инвестиции
Инвестиција во

Носител

Период на
реализација

Средства од Буџеет
2018

Изработка на промотивен
материјал за природното и
културно-историско
наследсто на Општина
Ресен

Општина Ресен

2018

60 000 денари

Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните

Општина Ресен

2018

100 000 денари

160 000 ден.

Вкупно

Tekovno odржuvawe и renovirawe na Dom na Kultura Драги Тозија Ресен,нositel
Opшtina Resen 6.000.000, sredsтva ќe bidat obezbedeni od Buxetot na RM
(Ministerstvo za kultura)
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

Носител

Средства од
Буџет за 2016

Репрезентација за културни

2018

Општина Ресен

30 000 денари

Обезбедување сместувачки
услуги за учесниците на
одделни манифестации

2018

Општина Ресен

40 000 денари

Организирање
протоколарни и
промотивни средби на
претставници на градот

2018

Општина Ресен

30 000 денари

манифестации

при одржување
манифестации и
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реализирање на проекти од
областа на
културата
Други договорни услуги за
застапништво на авторски
права ,обезбедувања на
награди и признанија

2018

Општина Ресен

100 000 денари

Непредвидени трошоци

2018

Општина Ресен

20.000 денари

Вкупно

220. 000 денари

За 11-ти 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 свечената седница можат да се доделат посебни признанија и
награди,кои се доделуваат од буџет на општина Ресен по утврдени
критериуми, а се финансираат со посебна 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.
3. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2018
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;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.
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Активност

Предвидени средства

Организација и подршка на
манифестации и други
настани од културата

2.730.000,00 денари

Подршка на Здруженија на
Граѓани од Општината во
реализација на програми од
областа на културата од
значење на Општина Ресен

200. 000,00 денари

Подршка на локални
институции од културата

160 000,00 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

150.000,00 денари

Други посебни активности
поврзани со реализација на
програмата

220. 000,00 денари

ВКУПНО

3.460.000

4.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.
Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен во областа на културата
за 2018
Сопствени (

Буџет на РМ

Спонзорства и

13

Вкупно

04 Декември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14

Општина Ресен )
2.540.000

донации
500.000

400.000

3.460.000

5.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
културата за 2018 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 2018 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 културно-историското минато и
функционалноста кон потребите на заедницата.Исто така во голем дел од
активностите предвидени со оваа подпрограма се дава значаен допринос кон
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.
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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.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/3
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите за 2018 година.
Се прогласува Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/2
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
15
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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 30.11.2017 година,
Советот на Општина Ресен донесе
ПРОГРАМА
за работа на Комисијата за еднакви можности
на жените и мажите за 2018 година
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како
постојано работно тело на Советот на Општина Ресен.
Комисијата е формирана со цел да го промовира родовиот концепт на
локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и
мажите:
Општа цел
* промоција на концептот за еднакви можности на жените
мажите и недискриминација;
* превенција и заштита од трговија со луѓе и други облици
на родово базирано насилство;
* координација на политики за еднакви можности на жените
и мажите помеѓу координаторите и претседателите
на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
* промоција и вклучување на Општина Ресен во
родово буџетски иницијативи;
* Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви
можности на Општина Ресен со граѓанските невладини
организации (НВО секторот) на локално ниво.
* да ги поттикнува еднаквите можности за учеството во
јавниот и политичкиот живот на сите членови во заедницата,
како значаен аспект за развој на граѓанско општество;
Засебни цели
* Јакнење на улогата на жените и воспоставување на еднакви можности;
* Промена на перцепцијата за родовата рамноправност како дел од
човековите права;
* Воспоставување на еднакви можностии и недискриминацијата по сите
основи во образование;

Задачи
Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на
импликации за жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја
легислативата, политиките и програмите, во секоја област и на сите нивоа.
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Припадниците на обата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот,
имплементацијата, мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите
на сите политички, економски и социјални сфери.
Области на делување
1.Насилството врз девојките и жените, семејното насилство и разни
видови на дискриминација;
2. Родовото буџетирање;
3.Иницијатива за воведување на општината во родово буџетски
иницијативи;
4. Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во
областа на образование;
5. Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на
Општина Ресен со граѓанските невладини организиации (НВО секторот) на
локално ниво;
6.Медиумска афирмација;
Форми и облици за реализација на активностите
* Јавни дискусии
* Тркалезни маси
* Индивидуални иницијативи
* Апели
* Лобирање и креативни притисоци
* Организирање дебати за определени прашања
* Работилници
* Семинари
* Организирање јавни расправи по определени прашања
* Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување
* Информирање на граѓаните
* Медиумска афирмација
* Печатен материјал
* Радио и телевизиски промоции
I Насилството врз девојките и жените, семејно насилство , и разни видови
на дискриминација
- промовирање самопочит, почит и соработка меѓу жените и мажите во
процесот на социјализацијата (во семејството, училиштето и во пошироката
заедница);
- промоција на мерките и механизмите во државата кои постојат со цел
намалување на насилството врз жените и дискриминацијата врз основа на пол
со посебен фокус на лица со ментална и телесна попреченост, граѓаните од
различни етнички заедници, и разни типови на дискриминација;
- мобилизирање групи-сојузници за борба против половото насилство;
- ширење на СОС мрежата;
II Родово буџетирање и социјалната политика
- вклучување во грижата за ранливи групи;
- едукација на општинската администрација за родово буџетирање при
креирање на годишниот буџет на општината;
17
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-соработка со Министерството за труд и социјална политика- Одделение
за унапредување на рамноправност на половите, како и со како и со другите
министерства, и други институции, со Комисијата за еднакви можности,
Законодавно правната комисија и другите тела во Собранието на Република
Македонија,со Црвениот Крст на Општина Ресен и Општина Ресен со
Комисиите за еднакви можности во другите општини во Републиката, со
релевантните невладини организации, меѓу кои се Националниот совет за
родова рамноправност, Македонското женско лоби и и други невладини
организации и институции.
III Воведување на општината во родово буџетски иницијативи
Единиците на локалната самоуправа, се должни (централната власт
може да им препорача или да им укаже на потребата на единиците за локална
самоуправа , а не да ги задолжи), да го почитуваат принципот на еднакви
можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените
и мажите преку преземање на основни и посебни мерки.
Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа
се должни во рамките на своите стратешки планови и буџети, да го
икорпорират принципот на еднакви можности на жените и мажите, како и да ги
следат ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да
известуваат во рамките на своите годишни извештаи.

IV Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во
областа на образование
- развивање на соработка со педагошко психолошките служби во
основните училишта во општината;
- воведување на начела за ненасилна комуникација и мирно
разрешување на конфликтите во основните училишта;
- ангажирање на учениците во рушењето на предрасудите, заблудите и
стереотипите
- современи модели на предшколски институции (градинки, игротеки);
- Опфаќање на што е можно повеќе деца од основните училишта,
елиминирање на половата и други видови на дискриминација.
V Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на
Општина Ресен со граѓанските невладини организиации на локално ниво.
Воспоставување на механизам за одржлива соработка во креирањето на
родовите политики и имплементација на легислативата.
Креирање на родова опсервација со цел мониторирање на процесот на
спроведување на Законската легислатива и напредокот на воведување на
родовите политики.
Формирање на механизми за редовна комуникација помеѓу КЕМ и НВО
секторот и зголемување на учеството на НВО во дизајнирањето и
имплементирањето на локалните акциони планови за 2018 год.
VI Медиумскa афирмација
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- промовирање на целта на КЕМ;
- постојан проток на информации од меѓународните организации и
агенции;
- објавување и ширење на информации поврзани со рамноправноста на
половите и дискриминацијата;
- изготвување на специјални изданија, брошури и друг пропаганден
материјали нивна дистрибиција;
Поддршка од медиумите во промоцијата на родовата рамноправност
како приоритет за зголемено учество на жената во креирањето на медиумската
политика.
Потребен буџет: За реализација на активностите потребни се средства во
износ од 100.000,00 денари, предвидени во Буџетот на Општина Ресен за 2018
година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/4
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Програмата за активностите на Општина Ресен од областа
на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка
за 2018 година.
Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен од
областа на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за
2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.11.2017 година.
Бр.09-2560/3
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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
30.11.2017 година Советот на Општина Ресен, донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација со
јавноста и меѓународна соработка за 2018 година

Вoвед
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 2018
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 задоволство на корисниците на услугите., како дел
од надворешната комуникација на општината со јавноста.
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Што се однесува до меѓународната соработка, таа во 2018 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
на брошури за промоција
на Општина Ресен

100.000

Други
извори на
финасира
ње

21

Вкупно

Временска
рамка

100.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
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потреба
2.Изработка и печатење
на материјал за
запознавање на јавноста
со тековното работење
на општина Ресен

10.000

10.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

3.Изработка и печатење
на Флаери и Плакати
произлезени од
активности за
спроведување на
програмата

10.000

10.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

4. 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
5. Организација на јавни
настани за промоција и
презентација на
активностите на
општината

50.000

50.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

20.000

20.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

6.Објавување на
соопштенија за јавноста и
други прилози во
печатените медиуми

20.000

20.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

7. Престој на Делегации
од Странство во Општина
Ресен

120.000

120.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

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

120.000

120.000

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

120.000

120.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

10,Непредвидени
трошоци

20.000

20.000

Континуиран
о во текот на
годината
според
потреба

ВКУПНО

590.000,00

590.000,00

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 2018
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 2018 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 2018 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 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/5
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Програмата за активности на Општина Ресен од областа
на образованието во 2018 година.

Се прогласува Програмата за активности на Општина Ресен од областа
на образованието во 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/4
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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, 8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на ден
30.11.2017 година Советот на Општина Ресен, донесе:
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Ресен во областа
на образованието во 2018 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.
II. АКТИВНОСТИ
24
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Активностите на Општина Ресен во областа на образованието во 2018
година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма.

Ред
.бр

Активности

Рок

Носител

Предвидени средства
МОН

1

6

Манифестација
по
повод
завршувањето
на
школската
година
2017/18
Манифестација
по
повод
започнувањето
на
школската
година
2018/2019
Организирана
посета на
Музеи и
спомен куќите
во
Ресен
(eкскурзии)
Подршка
на
талентирани
ученици
и
студенти
за
учество
на
меѓународни
натпревари
Електрична
енергија
Дрва

7

Течни горива

8

Осигурување
на недвижости
и права

9.

Правни услуги

10.

Превозни
услуги
Други

2

3.

4.

5

11.

Општ. Ресен

Вкупно

Донацијa

Јуни 2018

Сите
основни и
средното
училиште

10.000,00

10.000,00

Септември
2018

Сите
основни и
средното
училиште

10.000,00

10.000,00

По
распоред

Сите
основни и
средното
Училиште

20.000,00

20.000,00

По
потреба

Општина
Ресен

60.000,00

60.000,00

Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен

300.000,00

300.000,00

70.000,00

70.000,00

300.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00

Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина

10.000,00

10.000,00

600.000,00

600.000,00

20.000,00

20.000,00
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оперативни
расходи

II
12
13.
14.
15.

Ред
.
Бр.
1

2

Ресен

ВКУПНО
основно
образование
Средно
образование
Електрична
енергија
Течни горива

Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен
Општина
Ресен

Превозни
услуги
Други
оперативни
трошоци
Вкупно
средно
образование

1.550.000,00

1.500.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

550.000,00

550.000,00

ИНВЕСТИЦИИ
Реконструкција
и
санирање на
училишни
објекти,
санитарни
јазли,
кровни
конструкции,
топловодни
системи
и
набавка
на опрема во
основните
и
средното
училиште
Реконструкција
на
спортски
објекти
во
основните и
средното
училиште

По утврден
приоритет

6.000.000,00

По утврден
приоритет

300.000,00

100.000,00
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8.300.000,00

100.000,00
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3

4

5

Изградба и
реконструкција
на
отворени
спортски
терени
и
партерно
уредување на
дворни места
во
ООУ, ОСУ
Поддршка на
образовен
портал
Учество на
општината во
непредвидени
проекти
ВКУПНО

р.б
р.
1

ТЕКОВНИ
РАБОТИ
Обезбедување
на
училишните
објекти

2

Р.Б
Р
1

2

По утврден
приоритет

,

6.000.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

2.000.000,00

8.560.000,00

50.000,00

50.000,00

Легализација
на објектите
трошоци

50.000,00

50.000,00

ВКУПНО
ТРАНСФЕР НА
СРЕДСТВА
Блок дотација –
основно
образование

100.000,00

100.000,00

87.485.000,00

87.485.000,0
0

Блок дотација –
средно
образование

25.484.000,00

25.484.000,0
0

ВКУПНО

118.969.000,00

СЕ ВКУПНО

2.760.000,00

2.000.000,00

123.729.000,0
0

123.729.000,
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 2018 година.
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
27
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Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:
- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадрии опрема со
која располага општината;
- изработување стратегија за развој и унапредување на
образованието;
V. КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИ
Поаќајки од фактот да во последните 8- осум години до последните
години во Општина Ресен, не се влзени средстав за капитални инвестиции за
градби, реновирање, тековно одржување , набавка на опрема и помагала, нити
од Министерството од образование и наука , нити од Буџетот на Општина
Ресен, Општината Ресен до почетокот на месец декември 2017 год, ќе изготви
посебна Програма за гореневадените активности и ке ја достави до МОН за
подршка на истата.
Имено во тек се активностите во училиштата за изготвување на барања и
предмер пресметки
за најнеопходните инвестициски активности и за
потревните финансиски средтав дза градаба, ренофирање, тековно
реновирање на објектите и набавка на потебната опрема и помагала а се со
цел подобрување на квалитетот на воспитно образовниот процес.
Советот на Општината Ресен дополнително ке биде информиран за
средставата кои ќе бидат одезбедени од МОН за нивната намена и
училиштатат каде ке се инвестираат средствата за 2018 година.
Образложение
Оваа програма претставува континуитет на програмата за активностите
на Општина Ресен во областа на образованието за 2017 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.
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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.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/6
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата за спроведување на активности на спортски
друштва и одржување на спортската инфраструктура во Општина Ресен за 2018
година.
Се прогласува Програмата за спроведување на активности на спортски
друштва и одржување на спортската инфраструктура во Општина Ресен за
2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/5
04.12.2017година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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
30.11.2017 година Советот на Општина Ресен, донесе:
П Р О Г Р А М А
за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на
спортската инфраструктура во општина Ресен за 2018 година

Согласно Законот за спортот (Службен Весник на РМ бр. 29/2002,
66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014,
138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016, 190/2016) и
Статутот на општината Ресен, Општината Ресен и во текот на 2018 година ќе
продолжи со поддршка на спортските активности во градот и општината, се
разбира во рамките на својот Буџет.
Посебна поддршка и во 2018 година ќе му се даде на развојот на
масовниот спорт и на субјектите кои собираат повeќе млади спортисти сe со
цел да се развие нивниот спортскиот дух и здравјето ,посебно ќе се стави
аспект на подршка на младинските школи за ракомет, фудбал и џудо кои се
носители и веќе дoкажани во развој на младите како на спортски план така и во
развој на стабилни, здрави и добро профилирани личности кои во иднина ќе
помогнат во развојот и промоција на Општина Ресен како на спортски така и на
културен и општествен план.
Во соработка со клубовите и спортските здруженија регистрирани на
територијата на Општина Ресен во буџетот е предвидено поддршка на сите
спортски здруженија .
Во текот на идната година ќе бидат поддржани повеќе спортски
активности во Општината меѓу кои ќе ги наведеме:
-поддржување и поттикнување на работата на спортските клубови со пионери и
спортските школи во кои се развиваат младите спортисти од 5 до 14 години,
-поддржување на спортските манифестации во училиштата
по разни
основи и помагање на новоформираните школски спортски сојузи ,
-поддржување на сите видови спортски натпревари во општината,
-поддржување на традиционалните спортски
натпревари
-манифестации во нашата општина од локален, национален и
меѓународен карактер во областа на спортовите кои се практикуваат во нашата
општина -фудбал, ракомет, џудо и сл,
поддржување на спортските
натпревари организирани по повод
одбележување на повеќе републички и општински празници,
-поддржување на спортско-рекреативните активности организирани од страна
на граѓаните.
-поддржување на манифестации и форми на натпревари на лица со посебни
потреби,
-поддржување на Општинскиот Спортски Сојуз , со поддршка на активностите
кои ги спроведува Сојузот за потребите на спортските фудбалски клубови
преку обезбедување па просторни, технички , материјални и кадровски услови
за нивно редовно и непречено функционирање.
Освен тоа Општината Ресен ќе го поддржи и организирањето и одржувањето
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на повеќе спортски турнири.
Општински фудбалски сојуз Ресен
Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција. Досега во
Општината Ресен егзистирале 36 клубови, кои се натпреварувале во сите
степени на натпревари.
Поорганизиран пристап кон натпреварувањето
започна во 1977 година кога беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз со
14 клубови. Бројот на клубовите секоја натпреварувачка сезона е варијабилен.
Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи според
правилата и организационата структура на Федерацијата.
ОФС Ресен , како и другите сојузи во Македонија има Собрание, составен од
представници на сите клубови , делегати, контролори, судии, спортски
работници, тренери и други. Освен тоа ОФС во својата организациона
структура има и Управен одбор, претседател и потпретседател, повеќе
комисии и свои членови делегирани во органите на Фудбалската федерација и
третите лиги. Основна задача на ОФС е да го омасовува фудбалот во
општината, да го организира и спроведува натпреварувањето во општинската
лига, преку свои представници во органите и телата на ФФМ да пренесува и
застапува иницијативи, ставови и предлози покренати од страна на ОФС и
клубовите, преку семинари,предавања и работилници да ги едуцира судиите,
делегатите и другите спортски работници и да им овозможи нивно
запознавање со основните и напредни знаења во фудбалот и преку полагање
на стручни испити да ги регрутира и оспособува како нови делегати и судии.
Во ОФЛ оваа сезона ке се натпреваруваат 6 фудбалски клубови :
ФК Стeње-Стење Фк Долна Бела Црква- Долна бела Црква ,ФК Шара - Крани
ФК Асамати-Асамати,
Ф.К. Ресен- Ресен и ФК Јилдиримспор-Ресен.
Натпреварите во ОФЛ се играат според правилата на ФФМ, лига систем, есенпролет. Минатата година се воведе нов комјутерски систем на регистрација на
фудбалери и на сите фудбалски екипи.Моментално има 200 регистрирани
играчи и 8 фудбалски клубови од кои 6 во општинска лига 2 во Трета
Македонска Фудбалска лига- Југозапад.
Покрај организирањето на фудбалските натпревари ОФС големо
внимание му обрнува и на омасовувањето на овој спорт преку регистрирање и
поддржување на нови фудбалски клубови, излегување во пресрет на барањата
на клубовите, стручните спортски работници, како и на вклучувањето на
младите во оваа спортска дисциплина.
Последниве години Лигата се финансира со котизација од екипите
членки на ОФС кои тешко доаѓаат до средства . Затоа е потребно барем
полoвина од предвидените трошоци да се финансираат од други извори,
односно Буџетот на Општината.
Во 2017 година , по петти пат се одржа меморијален фудбалски турнир ,,
Благој Котларовски Баги,, во рамките на ,,Преспанскиот јаболкобер,, кој оваа
година се одржа во конкуренција на младински категории до 14 години и на
овој турнир учествуваа 4 екипи од Прилеп, Битола, Охрид и Фудбалската
школа Тотал Фудбал од Ресен која помага во организација на оваа успешна
манифестација.
Овој турнир ќе се одржи во 2018 година со учевство на Младински екипи
од Општина Ресен.
Како наредни програмски активности ОФС во текот на идната година,
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посебно ќе се ангажира, заедно со останатите фактори, да се створат услови
за вклучување во натпреварите на сите клубови кои не се натпреваруваат во
лигата поради добро познатите причини, со цел да се зголеми опфатот на
млади во овој спорт и да се добие на квалитет во играта.
За оваа активност како ја предвидуваме во почетокот на идната година,
односно натпреварувачка сезона , ќе бидат потребни 140.000,оо денари,и
истите ќе бидат обезбедени од Буџет на општина Ресен и дел од сопствено
учество на клубовите.
ФК ,,Преспа,, Ресeн
Како и секоја година прв на списокот за подршка е најголемиот бренд на
градот и општина Ресен кој е еден од најстарите клубови во Републиката и
пошироко, под истото име под кое е формиран во далечната 1919 година и
како таков се натпреварувал во скоро сите нивоа. Од овој фудбалски клуб
произлегоа голем број фудбалски имиња и врвни стручни работници познати и
признати во овој спорт.
Покрај својата основна активност натпреварување во Третата
Македонска Фудбалска Лига , ФК Преспа ќе направи напори за одржување на
фудбалската младинска школа со цел обучувањето на поголем број на млади
спортисти од градот и регионот.
ФК Преспа во својата програма за работа има предвидено и активности
за одржување на градскиот стадион и помошните простории.
ФК Преспа во текот на 2018 година свој активен придонес ке даде во
подигнување на стручноста на спортските работници преку учество на
семинари, работилници и слично.
За реализација па програмските активности ФК Преспа предвидени се
потребни средства од 800,000,оо денари
Фк ,, Лирија’’ Грнчари
Фудбалскиот Клуб ,,Лирија’’ од с.Грнчари веќе неколку години по ред
успешно се натпреварува во Трета Македонска Лига Југо-Запад, во која оваа
натпреварувачка сезона 2017/18 со одреден број добри појачувања во својот
состав и ангажирање на искусен веќе докажан тренер се надева на пласман во
горниот дел од табелата . Во својата екипа ФК. Лирија има и свои младински
погон на играчи кои потекнуваат од околината на нашата Општина.
Екипата на Лирија во минатите години обезбеди и свој стадион со добра
тревната површина како и инфраструктура за одигрување на натпреварите од
третата Македонска фудбалска лига. За одигрување на претстојната сезона
екипата на Лирија има планиран буџет од околу 900,000,оо денари.
Ракометен Клуб ,,Преспа 2015,, Ресен
Ракометниот клуб Преспа Ресен како наследник на еден од
најуспешните спортски колективи екипата на Јафа Промет од Ресен се
натпреварува во Првата Македонска ракометна лига на Македонија и овој клуб
досега има постигнато завидни резултати. Ракометниот клуб Преспа го има
освоено четвртото место во Супер лигата, со што се квалификува во Челенџ
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купот на ЕХФ и се пласира во Третото коло, со што на достоен начин го
презентираше македонскиот спорт. Во овој ракометен колектив завидно место
зазема младинската екипа , која три сезони со ред го освојуваше високото
трето место во Младинската супер лига. Овој ракометен клуб секоја година се
повеке продуцира одлични ракометари кои играат во повеке екипи, како во
Македонија, така и во Белгија и Шведска а во минатата година свој ангажман
во Германија и Португалија обезбедија и други ракометари кои потекнуваат од
школата на ФК Преспа .
Ракометниот клуб Преспа 2015 учествува и на меѓународните ракометни
турнири со што достојно ја представува нашата општина а оваа година како и
во предходните години беше организатор на Традиционалниот меморијален
турнир во Ракомет ,, Зоран Стојановски кој беше организиран како дел од
манифестацијата ,, Преспански Јаболкобер 2017‘‘
Во склоп на РК Преспа работи и кадетска екипа која се натпреварува во
Кадетската лига ,која во јуни 2013 година учествуваше на завршниот Final four
во Скопје кој го организираше екипата на РК Металург и го освои четвртото
место во Македонија во кадетска конкуренција Во оваа школа членуваат деца
на возраст од 14 до 16 години.
Во текот на минатата година РК Преспа обезбеди соодветни средства
од страна на повеќе спонзори.
РК Преспа како и во минатите години и оваа натпреварувачка сезона ке
атакува на висок пласман во Првта македонска ракометна лига
Оваа година повторно ќе биде организатор на традиционалниот меморијален
турнир ,,Зоран Стојановски‘‘ и учество на ракометни турнир во младинска
конкуренција во Република Македонија и Република Србија.
Предвидено е и учество на Меѓународниот турнир во Струга кој се одржува
крајот на август секоја година.Вкупната сума за реализација на предвидените
програмските активности на РК Преспа изнесува 1.000,000,оо денари.
Ж.Р.К. Преспа Ресен
Во 2013 година се формира Ж.Р.К. Преспа кој ке работи како ракометна школа
кој во 2014 формира Ракометен клуб и во натпреварувачката сезона 2014/15
почна да се натпреварува во Македонската Прва Ракометна Лига. Исто така
женската екипа на РК Преспа учествува на многу младински турнири во земјата
и странство
Женската ракометна школа која работи во склоп на ЖРК Преспа ова сезона
започна со работа и со помлади категории и во оваа школа членуваат околу 20
тина членови.
За непречено финансиско работење на екипата на ЖРК Преспа во
натпреварувачката 2016/17 сезона ке му бидат потребни 300,000,оо денари.
кои најголем дел ке ги обезбеди преку спонзорства и донации,но ке има
потреба од и обезбедување на дополнителни финансиски средства оид
Буцџетот мна Општина Ресен.
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Ракометна школа Преспа Вардар
Општина Ресен како и секоја година така и оваа година ќе ги поддржи
сите спортски колективи кои се регистрирани на овој простор и успешно ја
претставуваат општината во нашата држава.
Еден од спортските колективи кои во минатите неколку години стана
препознатлив по своите одлични успеси и претставува одличен репрезент на
нашата општина е Ракометната школа Преспа Вардар која поради учество на
турнири и продолжување на својата успешна работа во 2018 година ќе биде
подржан и од Буџетот на Општината Ресен
Џудо Клуб ,, Преспа ,,
Џудо клубот ,, Преспа ‘‘ кој веќе е докажан спортски колектив и вистински
репрезент на нашата општина како во нашата држава така и надвор од неа со
учество на бројни меѓународни турнири за кои успеси сосема заслужено во
2016 година во рамките на Преспански Јаболкобер 2016 беше награден од
страна на Општина Ресен за најдобар спортски колектив во 2016 година, но
овој клуб не застана тука после приемот на оваа награда зеде учество на
меѓународен турнир во Катерини Република Грција каде освои 1 златен 1
сребрен и 2 бронзени медали и награди со што ја промовираше Општината
Ресен на меѓународен план.
Во наредната 2018 година повторно планира учество на бројни турнири и
натпреварувања во земјата и странство а за што ќе биде подртжан со дел од
потребните сресдства од Буџетот на Општина Ресен со цел тие средства да
бидат искористени за патување на турнири и членарина во Џудо федерација
на Македонија.
Фудбалска Школа ,, Тотал Фудбал,,
Фудбалската школа Тотал Фудбал од Ресен која веке постои 6 години и секоја
година се повеке ја промовира општината во спортот каде има најмногу
членови и е најпопуларен спорт во нашата општина.Во 2017 година беше и
носител на традиционалниот турнир Благоја Котларовски –Баги кој беше
организиран како дел од ,, Преспански Јаболкобер 2017,, и оваа година
турнирот беше организиран во младински категории за деца до 15 години,
каде школата на Тотал Фудбал уште еднаш докажа дека посветеноста и
огромниот ентузијазам на тренерите на оваа школа ни дава надеж дека во
иднина ке се ствараат многу фудбалски имиња во Република Македонија.
Тука се поставуваат темелите на фудбалските клубови на Ресен и Преспа кои
се натпреваруваат во македонските фудбалски лиги.Фудбалските членови се
натпреваруваат во Детската лига на ФФМ со генерации кои се родени
1999,2000,2001,2002,2003,2004 и 2005.
Средствата ни се потребни :
- Котизација за учество во лигата на ФФМ
-Патувања и учество на турнири
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-Фудбалска опрема за членовите маички дресови копачки и фудбалски топки
-Организирање на турнири родени од генерација 2002-2006
Се грижиме за социјално загрозени групи во нашата општина кои се
ослободени од плакање членарина а сепак се трудиме да му посветиме
внимание исто како и подобро ситуираните деца.
За оваа организација им се потребни средства од околу 500,000,оо денари за
дел од овие средстав че бидат обезбедени од Буџетот на Општината.
Мегуопштински традиционален Турнир во мал фудбал 2018
Овој турнир се одржува веке 17 години од кои последните неколку години со
подршка на општина Ресен во истиот термин од 05.06 до 15.06 во тековната
година.
Секоја година станува се помасовен и доказ дека овај турнир е веке
препознатлив не само во нашата општина туку и во Битола, Охрид ,Струга,
Прилеп,Кавадарци и минатата година учество зеде и екипа од Куманово која е
составена од најдобрите рапрезентативци од Република Македонија и докажа
дека овој турнир по посетеноста, организацијата и фер судење е еден од
најдобрите во регионот и репуликата.
Предходната година овој турнир беше помогнат од општина Ресен со
120,000,оо денари кои беа искористени за зголемување на фондот на награди
на турнирот.
Во 2018 година
се очекува уште поквалитетен турнир со учество на
пореномирани екипи поголема
посета и подобра организација на овој
мегуопштински турнир кој стана веке бренд на нашата општина
Во 2018 година дел од потребните средтава за организирање на турнирот во
мал фудбал ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општината ресен.
Стадион ,, Христо Татарчев,,
Стадионот Христо Татарчев во минатите години доби тревната подлога која
може да ги задоволи потребите на екипите за чија намена е изграден, како
терен за тренинг на повекето екипи од општина Ресен . Оваа година на овој
терен се одиграа неколку натпревари во рамките на општинскат лига и во
наредната сезона на овој терен во соработка со општинскиот фудбалски сојуз
планираме одигрување на повеќе натпревари во рамките на општинската
фудбалска лига.
За одржување на овој терен како и за тековни трошоци во 2018 година ке бидат
обезбедени од потребните средства за одржување и поправки на теренот ,
трибините и просториите за соблекување.
Тениски терен, повекенаменско игралиште и спортско- рекреативен
комплекс Починалиште
Во 2015 година за првпат во нашата општина добивме и терен за тенис и
повекенаменско игралиште за ракомет, мал фудбал и кошарка кој терени беа
полн погодок во 2015 година и можност за нашите граѓани да имаат уште
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неколку алтернативи за практицирање на спортови кои досега немаа можност
да ги користат.
Во предходната година добивме уште еден спортско рекреативен центар во
близина на средното училиште Цар Самоил кое во минатите месеци се покажа
како успешен проект со огромна посета на спортските терени и патеката за
шетање и џогирање.
За тековно одржување и набавка на тениски рекети и топчиња на овие терени
кои ке се користат само во периодот од 1 април до 30 октомври дел ќе бидат
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен.
Спортско рекреативни манифестации кои се организираат на територија
на Општина Ресен
Во минатите неколку години на територијата на Општина Ресен се одржаа
неколку спортски манифестации меѓу кои најрепрезентативни се државното
првенство во триатлон, спортско рекративната манифестација Прв до Врв која
се организира во неколку општини во државата меѓу кои и во нашата општина и
велосипедската тура Тур де Галичица која во минатите неколку години
успешно се организира со поддршка од Општина Ресен. Покрај овие неколку
манифестации кои веќе неколку години по ред се организираат, Општина
Ресен ќе поддржи оваа година и други иницијативи од здруженија на граѓани
кои би претставувале успешна промоција на нашата општина, а за што ќе
бидат дел од потребните средстав од Буџетот на Општината.
Училишни спортски клубови
На територијата на Општина Ресен регистрирани се 5 училишни спортски
клубови и како подршка за нив за организација на спортски натпревари и
меѓуучилишни турнири планирани се 100,000,оо денари подршка од буџет на
Општина Ресен.

Ред.
број
1.
2.

Името на
здружението/клубот
Општински фудбалски сојуз
Ресен и турнир Благој
Котларовски- Баги
ФК ,,Преспа,, Ресeн

Средства по
програма на
субјектите
220,000,оо ден
800,000,оо ден

3.

ФК ,, Лирија’’ Грнчари

900,000,оо ден

4.

Ракометен Клуб ,,Преспа,,
Ресен

1,000,000,оо ден

5.

Ж.Р.К. Преспа Ресен

400,000,оо ден
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
11.
12.

13.

Ракометна школа Преспа
Вардар
Џудо Клуб ,, Преспа ,,

300,000,оо ден

Фудбалска Школа ,, Тотал
фудбал,,

500,000,oo ден

Спортско рекреативни
манифестации

500,000,оо ден

Мегуопштински
традиционален Турнир
2016 во мал фудбал

250,000,оо ден

Стадион ,, Христо Татарчев,,

200,000,оо ден

Набавка на спортски
реквизити и мали поправки
и одржување на спортски
објекти на територија на
општина Ресен
Училишни спортски клубови

ВКУПНО:

300,000,оо ден

300,000,оо ден

100,000,оо ден

5.770,000 ден

Согласно Законот за спортот (Службен Весник на РМ бр. 29/2002,
66/2004,
81/2008,
18/2011,
51/2011,
64/2012,
148/2013,
187/2013,
42/2014138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016,
190/2016) ) општината Ресен во текот на 2018 година ке ги подржи следните
спортски активности :
- ќе организира спортски приредби и манифестации
- ќе ги подржува спортските натпревари на општинско ниво во сите спортски
активности и категории
- ќе ги подржува традиционалните спортски натпревари и манифестации од
национален и мегународен карактер
- ќе го подржува училишниот спорт
- ќе ги подржува спортските активности на лица со посебни потреби
- ќе ги подржува масовните спортско рекреативни активности на граганите
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- ќе ги подржува општинските сојузи
- во целост во програмата ЛА спорт и рекреација ( капитални трошоци) ке го
финансира довршувањето на градскиот стадион и по потреба и другите
спортски објекти.
Со Буџетот на Општината Ресен за 2018 год. спортските активности ке
се подржат со 1.150.000,00 ден. од кои што со 1.000.000,00 ден. ќе се подржат
спортските клубови , согласно Законот за спорт и 150.000,00ден. за тековно
одржувањена спотските објекти.
Градоначалникот на Општината Ресен во соработка со спортските
клубови а врз основа на претходно утврдени критериуми кои ќе бидат составен
дел на Правилник за начинот на распределба на средства до субјектите –
корисници кој ќе се изработи и ке биде усвоен од страна на Советот и
согласно Законот за спорот, ќе изврши распределба на одобрените средства
со Буџетот на Општина Ресен за 2018 год.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/7
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски

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 реализација на активностите на Општина
Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2018 година.

Се прогласува Програмата за реализација на активностите на Општина
Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2018 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.
Бр.09-2560/6
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), член 22 став 1
точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02)
и член 23 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.11.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РЕСЕН ОД ОБЛАСТА
НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ЗА 2018 ГОДИНА

1. Вовед
Заштита и спасувањето во Општина Ресен ќе се засноваат на следните
начела:
- Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други
несреќи;
- Во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи
приоритет имаат животот и здравјето на луѓето;
- При настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен
да помага во рамките на своите можности;
- Општина Ресен, Јавните претпријатија, установите, служби и трговските
друштва се должни, навремено да ги организираат и преземааат
превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување од
природни непогоди и други несреќи;
- Секое физичко и правно лице, во согласност со Закон, одговара за
неспроведување на предвидените мерки за заштита и спасување;
- При ангажирање на силите за заштита и спасување се употребува
моделот на постапност, при што најпрвин реагираат силите на
сопственикот, потоа Општината, Републиката и меѓународната заедница
и
- Податоците за опасностите и преземените активности за заштита и
спасување, од страна на надлежните органи и служби се јавни и мора
транспарентно да се објават.
Планирањето на развојот, оперативното и тековното планирање
на краток, среден и долг рок на системот за заштита и спасување ќе се
води и реализира според принципите, критериумите и стандардите кои
важат во системот на планирање, програмирање и буџетирање.
Реализацијата на оваа Програма од областа на заштита и спасувањето
во наредниов период за Општина Ресен е со обврзувачки карактер, со
Закон, и не треба да трпи одлагања.
Заштитата и спасувањето во Општина Ресен треба да се подигне на
потребно ниво.
Општина Ресен, основните цели на заштитата и спасување ќе ги
остварува преку:
-Општински Штаб за заштита и спасување;
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-Просторните сили за заштита и спасување на Општина Ресен (кои треба
да ги формира) и
-Јавните претпријатија, установи и служби во Општината.
Потребна стручна помош за реализација на активностите од доменот на
заштитата и спасувањето, на Општина Ресен ќе му дава Дирекцијата за
заштита и спасување – преку Подрачното одделение Ресен.
2. Основни цели на Програмата:
- Преку Советот на Општина Ресен, одлучува за воспоставување на
потребна организација за заштита и спасување и за спроведување на
мерките за заштита и спасување;
- Реализација на Одлуката за формирање на просторните сили за заштита
и спасување, донесена на 15. 07. 2008 година, објавена во „СЛУЖБЕН
ГЛАСНИК” бр.6 на општина Ресен;
- Во случај на природни непогоди и други несреќи, ги утврдува обврските
на Јавните претпријатија, установи и служби кои ги формирале, за:
гаснење на пожари и спасување на луѓе и имот при собраќајни, техничко
– технолошки други несреќи;
- Расчистување на локални патишта, улици и други инфраструктурни
објекти во случај на непроодност поради врнежи од снег, наноси од снег,
голомразица, наноси од земја предизвикани од силни врнежи, одрони,
лизгање на земјиштето и друго;
- Укажување на прва медицинска помош во случај на појава на зголемен
број на заболени и повредени и спречување на ширењето на заразни
болести;
- Заштита на животните и растенијата во случај на појава на болести,
штетници и други природни непогоди;
- Следење на подготвеноста на единицата на Локалната самоуправа за
заштита и спасување;
- Одлучување за висината на средства од буџетот на ЕЛС за надомест на
штета од природни непогоди и други несреќи и
- Распределба на хуманитарна помош наменета за настраданото
население во ЕЛС.
3. Приоритетни активности за реализација:
Општина Ресен, Советот на Општината, треба да се насочат кон
реализација на следните задачи:
-Одлука за ажурирање на персоналниот состав на Штабот за заштита и
спасување на Општина Ресен;
-Формирање на единица, просторни сили за заштита и спасување на
Општина Ресен;
-Aжурирање на Проценката за загрозеност на Општина Ресен од
природни непогоди и други несреќи;
-Изработка на План за заштита и спасување на општина Ресен;
-Превземање потребни мерки за заштита и спасување ( за заштита од
пожари), која што не е на потребно ниво во сите ОУ во Општината и
Средното Општинско училиште „Цар Самоил”;
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-Превземање на мерки за подобрување на состојбата од аспект на
заштита од пожар во Спортската сала во општина Ресен;
-Чистење и уредување на речното корито на „Голема Река”, делот кој
предизвикува излевање на реката и поплавување. (попрецизни податоци
во Акциониот план за чистење на речното корито „Голема река”);
-Превентивно укажување поради реална опасност од рушење на оџакот
во поранешна Тулана „Нова Слога” на ул.„Борис Кидрич” бб во Ресен и
загрозување на животите околу 60 лица од Ромска националност кои
живеат во бараката на само 4 метри од објектот, кој е прогласен за склон
на паѓање уште во 2004 година;
-Превентивно укажување од аспект на здрава животна средина, за
превземање
на мерки и активности во насока на контрола на
загадувањето на животната околина, кое го врши Фабриката ИГМ „Нова
Слога” Ресен, поради неконтролирано користење на Кокс и последиците
од него.
4. Финансирање на заштита и спасувањето
Активностите од Програмата за заштита и спасување во 2018 година, ќе
бидат Финансирани од Буџетот на Општина Ресен
Распоред на финансиски средства:
Реден број
1
2
3

4
5

Заштита и спасување
Набавка на опрема и средства, за
единицата просторни сили за заштита и
спасување на општина Ресен
За основна обука на припадниците на
единицата
Набавка на средства и опрема, за заштита
од пожари во ОУ и Спортска сала Ресен,
(за ППА, сервисирање на ППА, мерење на
громобрански инсталации и хидрански
притисок).
Надоместоци за припадниците
ВКУПНО

Потребни средства
200.000,00 денари
100.000,00 денари
100.000,00 денари

100.000,00 денари
500.000,00 денари

5.-Завршни одредби
Носител и одговорен за реализација на Програмата за заштита и спасување
во 2018 година е Градоначалникот и Советот на Општина Ресен.
Општина Ресен ќе остварува потребна соработка со Општинскиот Штаб
за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за
управување со кризи и други органи и тела, ќе го следат спроведувањето и
реализацијата на оваа Програма. Наведените органи и тела ќе покренуваат
иницијативи, ќе даваат мислења и предлози за доследно и квалитетно
реализирање на Програмата.
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Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
Гласник” на Општина Ресен.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/8
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита
на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2018
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2017 година.

Бр.09-2560/7
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од
заразни болести („Службен Весник на Р.М.“ бр. 66/04, 139/08, 99/09 и 149/14),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017 година,
донесе
ПРОГРАМА
Ј80 – спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2018 година
Вовед
Надлежностите на општината за донесување Програма за спроведување
на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на своето
подрачје, произлегуваат од член 14 став 2 од Законот за заштита на
населенеито од заразни болести ( ,, Службен Весник на РМ ,, бр. 66/04,
139/08, 49/09, 65/10, 169/10, 10/11 ).
Заштитата на населението од заразни болести е главна цел на оваа
Програма, истата се планира да се оствари со реализирање на општите
мерки кои ќе се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките
утврдени со закон.
Во организирање и следење на општите мерки Општината соработува со
надлежниот Центар за јавно здравје, ЈКП ,, Пролетер ,, и други правни лица
корисници на објектите за третирање, кои во исто време ги обезбедуваат
потребните финансиски средства.
I.Цели
1.Спречување на појавата и ширењето на заразни болести,
2.Обезбедување на чиста и здрава животна средина,
3.Заштита на сите групи на население од заразни болести,
4.Обезбедување на хигиенско – исправна вода за пиење,
5.Редуцирање на популацијата на штетни глодари на подрачјето на
Општина
Ресен и доведување на ниво на биолошка толеранција,
6. Редуцирање на популацијата на комарци и други ситни
инсекти на подрачјето на Општина Ресен и доведување на ниво на биолошка
толеранција,
7.Обезбедување на хигиенски исправна вода во Преспанското Езеро,
8.Унапредување на здравјето на населението,
II.Активности
Наведените активности во Програмата се во согласност со законските одредби
во кои се дефинирани обврските на општината кои треба да бидат превземени
за да се постигнат горе наведените цели.
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Реден
Актиности
број.
1.
Дезинфекција,дезинсекција
и дератизација

1.1

1.2

1.3

1.4

Рок

Извори на
средства
Два пати Општина Ресен ЈКП
во
во соработка со Пролетер и
годината Центар за јавно корисници те
( пролетна
здравје ( ЗЗЗ ) на објектите
и есенска (1.1+1.2+1.3+1.4) за третирање
фаза )

Анализа на терен за
потребата од извршување на
дезинфекција, дезинсекција
и дератизација
Спроведување на мерката
дератизација
во канализациони системи и
градската депонија
,, Алшеви Кошари ,,
Спроведување на мерката
дезинсекција
во канализациони системи и
градската депонија
,, Алшеви Кошари ,,
-Крајбрежниот дел на
Преспанското Езеро од
с.Стење до с.Перово и од
с.Асамати до с.Д.Дупени,
-Прочистителна станица колектор с.Езерени
-Теристичка (од земја)
аеросолна дезинсекција
против комарци со УЛВ
метода со 3 адултицидни
третирања
-Вкупна површина во
хектари изнесува 1200
хектари,
Дезинсекција од воздух
Две или три третирања

месец
Март и
месец
Септември
( пролетна
и есенска
фаза )

Спроведување на мерката
дезинфекција во:
-сите
училишта
на

Два пати
во
годината

Носител

( пролетна
и есенска
фаза )

Општина
Ресен

Пролетлето

Влада на
РМ
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2.

2.1

2.2

2.3

3.

подрачјето на Општина
Ресен
-детската градинка
-центар со посебни потреби
Испитување на
хигиенската исправност на
водата за пиење

Следење на хигиенската
исправност на водата за
пиење од Регионалниот
водовод
Следење на хигиенската
исправност на водата за
пиење во селските населби
Превземање на мерки за
пречистување на водата за
пиење ( хлорирање )
Следење на хигиенската
исправност на водата во
Преспанското Езеро

4.

Следење на хигиенската
исправност на водата што се
пречистува во путексите:

4.1

-Одморалиште ,, Младост ,,т.н Претор
-Автокамп Крани-т.н Крани
-Одморалиште на МВР на
РМ-т.н Крани
Следење на хигиенската
исправност на водата што се
пречистува во
пречистителна станица
Езерани

4.2
4.3
4.4

5.

Информирање на јавноста

6.

Справување со други
заразни ненадејни болести
за цело население

Во текот
на цела
година

Општина Ресен
и ЈКП
Пролетер во
соработка со
Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ ) и
( 2.1+2.2 )

Буџет на
Општина
Ресен и
ЈКП
Пролетер

Општина Ресен
во соработка
Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

Влада на
РМ

Општина Ресен
во соработка
Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

Правното
лице
корисник
на
путексот

Во текот
на цела
година
Во текот
на цела
година
Согласно
добиените
анализи
Во текот
на цела
година

Во текот
на летната
туристичка
сезона
Мајсептември

Општина Ресен
и ЈКП
Пролетер

Во текот
на цела
година
Во текот
на цела
година
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III.Финансирање
Вкупно потребни средства:




за дезинсекција, дезинфекција и дератизација
испитување на квалитетот на водата за пиење
обезбедување на заштита на водите за пиење,
водите на реките и Преспанското Езеро
 Справување со други заразни ненадејни болести
за цело население

500.000,00 ден.
300.000,00 ден.
700.000,00 ден.
300.000,00 ден.

Вкупно: 1 800 000.00 ден.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен
во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на
Општина Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/9
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на
Територијалната противпожарна единица на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на
Територијалната противпожарна единица на Општина Ресен за 2018 година,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.11.2017
година.

Бр.09-2560/8
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 30.11.2017 година, донесе
Програма за работата на Територијалната противпожарна
Единица - Ресен за 2018 година
Aктивности на Општина Ресен во областа на Противпожарната
заштита во 2018 година
Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во
областа на противпожарната заштита и заштитата и спасувањето, кои
претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби,
Oпштина Ресен во 2018 година овие активности ќе ги остварува преку
Општинскиот штаб за заштита и спасување, просторните специјализирани сили
за заштита и спасување и Територијалната противпожарна единица која ќе
дејствува на територијата на Општина Ресен.
1. Територијална противпожарна единица на Општина Ресен
Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши следните
работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на Општината;
- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар;
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од
пожари и експлозии;
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
- извршување на други работи при несреќи и непогоди;
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката
опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат
вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став;
- заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ
утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на РМ заради
оперативно делување при гаснење на големи пожари на целата територија на
Република Македонија во координација со Дирекцијата за заштита и спасување
- давање помош кога тоа е побарано при гаснење на пожари во други
држави во координација со Дирекцијата за заштита и спасување;
- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии,
интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената
методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување;
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната
опрема со која располага Територијалната противпожарна единица согласно
законот и подзаконските акти;
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- тековна поправка и одржување на техниката и опремата;
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни
собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за
внатрешни работи;
- врши обука од областа на противпожарната заштита на припадници на
АРМ;
- едукација на граѓаните за заштита од пожари преку организирање на
предавања, преку медиуми и организирање на други активности;
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.
1.1. Програма за реализација
1. Во текот на 2018 година ТППЕ Ресен ќе се залага како и досега најбрзо и
најефикасно да делува при интервенциите. На настанатите пожари ќе приоѓа со
сета професионалност и максимално ќе се залага пожарите да ги ликвидира по
најбрз можен начин и најминимални штети.
2. Во текот на 2018 година за време на наставата по сите наставни предмети ќе
обработува теми со кои нивото на единицата ќе задржи континуитет и ќе се издигне
на повиско ниво. Во наставната единица практични вежби ќе се изведуваат вежби
со средства и опрема што ја поседува единицата. Тактичко показните вежби ќе се
изведуваат во месеците Март, Април, Мај, Јуни, Септември, Ноември и Декември.
3. Како и досега единицата ќе ги разгледува и анализира сите поголеми и
покаректиристични пожари на кои самата интервенирала , од што ќе се спреми во
иднина да ги остранува грешките доколку ги има во самите интервенции.
4. Во текот на годината а со цел оспосубување на работниците ќе се донесат
следните планови и програми :
- годишна програма за настава и обука
- тримесечна програма за настава и обука
- месечни програми за настава и обука
- елаборат за тактично покажни вежби кои единицата ќе ги обработува.

Во текот на годината доколку дојде до потреба за дополнување на наставата
или поедини наставни единици за истите ќе се изготват дополнителни елаборати за
совладување на методиските единици со сите вработени.
5. Во текот на 2018 година ќе се изведат шест тактички показни вежби во
градот и околината и тоа на следните објекти:
- во текот на месец март во објект – станбена зграда на ул. ``Наум
Веслиевсли``
- во текот на месец април во објект РО ``Хатекс`` - Ресен.
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- во текот на месец мај во објект- бензинска пумпа на “АЕ Петрол,, во Царев
Двор
-во текот на месец јуни показна вежба-спасување во вода во туристичка
населба Претор
- во текот на месец септември показна вежба на ОУ “Гоце Делчев “ Ресен.
- во текот на месец ноември во ЈЗУ,, Здравсвсен Дом’’ Ресен
- во текот на месец декември во СОУ ``Цар Самоил``- Ресен.
Во текот на истата година можно е да се изведи и тактичко показна вежба со
ТППЕ- Битола и ТППЕ- Охрид на заедничко ниво. Како и преку гранична соработка
со Лерин и Општина Лемос-Р.Грција со цел заедничко дејствување при појава на
пожари во пограничните региони. Исто така, се планира и едукативни советување со
невладина огранизација ``Флoријан`` со седиште во Велика Британија.
6. Во текот на годината
ќе се врши редовна проверка на опремата,
униформата и средставата за гаснење согласно член 25 од Правилникот за
униформи и заштитната опрема. Во текот на годината ќе се извршат дневни,
неделни и вонредни прегледи на исправноста на премата , средствата за гаснење.
Употребата на униформата и ознаките на униформите ќе бидат според Правилникот
за носење на летна и зимска униформа.
7. Со цел да се има целосен увид во работата на единицата и нејзината
успешност во текот на годината ќе се води следната евиденција :
- ќе се дополнуваат дојави за пожар,
- ќе се составуваат извештаи за секој настанат пожар,
- ќе се води евиденциона книга за прегледите на возилата и опремата,
- ќе се прави распоред на сменско работење.
8. Во текот на годината, особено во летниот период и грејната сезона, ќе се
одржат едукативни предавања на населението, како и информирање преку јавните
гласила и одржување на работни состаноци во претпријатијата кои стпанисуваат со
земјоделски површини.
Со истите ќе се ажурираат плановите за заштита од пожари и ќе се координира
заеднички настап на евентуално настанатите пожари.
9. Во согласност со Правилникот за опремување, ќе бидат опремени возилата
и вработените, а опремата ќе се одржува во исправна состојба.
10. Ќе се воспостават контакти со ЕВН и со ниве ќе се координира работата
особено за нивно брзо излегување на терен при евентуални пожари на објекти. Со
јавното комунално претпријатие “Пролетер“ ќе се зголеми соработката и ќе биде
доставено барање за навремено не известување за настанати дефекти во
хидрантската мрежа или било какви прекини во снабдувањето со вода.
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11. Во текот на месец јануари ќе се побара од “Макпетрол“ и други приватни
бензински пумпи да ни достават листа на сите корисници кои складираат поголеми
количини запаливи течности во нивните домови. Во текот на месец февруари ќе
се посетат објектите на кои ќе се изведат тактичко показните вежби се со цел да
се соберат повеќе податоци за изведување на вежбите.
12. Пред почетокот на летниот период ќе се направат напори опремата
возилата и средствата за гаснење на пожари да се доведат во исправна состојба
ако се неисправни. Ќе се одржи состанок со вработените со цел да се укаже на
потребите од поголема будност и спремност на единицата за летниот период, и ќе
се ажурира планот за мобилизација.
13. Во текот на месец Јануари ќе се ажурира планот за мобилизација на
работниците. Еден примерок ќе биде доставен и до ПС Ресен.
14. Во текот на годината ќе се вршат контроли на работата на единицата за
време на викенди, државни празници, во ноќните часови. Такви контроли ќе се
вршат од четири до шест пати во текот на едне месец. Самите контроли ќе се
евидентираат во Книгата за дежурства.
15. Во текот на годината ќе бидат извршени предавања од заштита од пожари
во сите основни и средни школи во општината.
16. За нормално функционирање на ТППЕ ќе се изготви финансиска
конструкција на потребите на ТППЕ која ќе биде како прилог на Програмата за
работа.
1.2. Финансирање на ТППЕ Ресен
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма,
активностите на Општината ќе бидат насочени кон создавање на максимални
услови за реализирање на програмските определби во доменот на
противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во
услови на разни видови непогоди и други несреќи.
Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон
обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена
единица, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на
Општина Ресен и по потреба во другите општини.
Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето
и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според
оваа Програма, ќе биде реализирано со средства од:
- Буџетот на Р.Македонија,
- Буџетот на Општина Ресен,
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари,
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- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од
одговорност од употреба на моторни возила,
- Наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата од
пожари и експлозии,
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации,
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари,
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на
Територијалната противпожарна единица, и
- Приходи од други општини.
1.2.1. Извори на средства и нивно распоредување:
а) Приходи
1. Наменска дотација (плата од МВР за 10 вработени)
2. Наплатени премии од каско осигурување

4 878.000,00
350.000,00

3. Буџет на Општина Ресен (плата за 9 вработени од Општина)3.838.970,00
4. Буџет на Општина Ресен за материјални трошоци
5. Приходи од сопствени извори на ТППЕ
6. Приходи од други општини

1.545.580,00
2.000,00
0,00

7. Вкупно: 2-6

5.736.550,00

8. Вкупно: 1-6

10.614.550,00

б) Расходи
1. Плати,наемнини и надом.( за 10 вработени)

4.878.000,00

2. Плати,наемнини и надом.( за 9 вработени)

3.838.970,00

3. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

440.000,00

4. Поправки и тековно одржување на возила

140.000,00

5. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила

182.000,00

6. Набавка на техничка и заштитна опрема

210.000,00

7. Регистрација на возила

70.000,00

8. Транспортни трошоци за донирано возило од “Флоријан“

365.000,00

9. Набавка на ПП униформа

220.000,00

10. Проектни активности

30.000,00
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11. Надомест за материјални трошоци и дневници за правни и
физички лица- учесници во акции за гаснење на пожар и
други видови непогоди и несреќи

60.000,00

12. Непредвидени трошоци ( големи дефекти на возила, друга
опрема, зголемен број на интервенции)

90.000,00

13. Финансиски средства за осигурување на 19 пожарникари
од ризик на смрт,повреда или инвалидност како и годишен
лекарски преглед на истите

100.580,00

14. Вкупно: 1-2

8.716.970,00

15. Вкупно : 3-13

1.897.580,00

16. Вкупно 1-13

10.614.550,00

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
1.3. Други форми на активности на ТППЕ Ресен
Освен со финансиски средства, Советот на Општината Ресен и
Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности со:
- одбележување на денот на пожарникарите -20 мај,
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните
обврски,
-учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.
Градоначалникот на Општина Ресен, Општинскиот штаб за заштита и
спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со
кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и
спасување и другите надлежни органи и тела, oрганите и телата на Советот на
Општина Ресен ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе
учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на
иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со
остварувањето на програмските цели и активности.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/10
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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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 Заклучокот за усвојување на Програмата за 2018 год. на
Дом на Култура ,,Драги Тозија’’ - Ресен.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за 2018 год. на
Дом на Култура ,,Драги Тозија’’ - Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.
Бр.09-2560/9
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 30.11.2017 година, откако ја разгледа
Програмата за 2018 година на Дом на Култура ,,Драги Тозија’’ - Ресен, го
донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за 2018 година
Тозија’’ - Ресен.

на

Дом на Култура ,,Драги

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/11
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на
Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2018 год.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на
Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2018 год. , што Советот на
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/10
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 30.11.2017 година, откако ја разгледа
Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за
2018 година, го донесе следниот
ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за работата на Општинска Организација на
Црвен крст Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/12
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Заклучокот за усвојување на Програмата за изведување на
Есенски излет од I до IX одделение во учебната 2017/2018 год.
на ОУ „ Димитар Влахов “с. Љубојно.
Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за изведување
на Есенски излет од I до IX одделение во учебната 2017/2018 год. на ОУ „
Димитар Влахов “с. Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/11
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски 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 30.11.2017 година, откако ja разгледа
Програмата за изведување на Есенски излет од I до IX одделение во учебната
2017/2018 година на ОУ „ Димитар Влахов “с. Љубојно, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изведување на Есенски излет од I до IX
одделение во учебната 2017/2018 год. на ОУ „ Димитар Влахов “с.
Љубојно.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/13
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Одлуката за учество во спроведување на проектот
,,Помалку отпад 2’’ Развој на Акционен План за Управување со био-отпад во
прекуграничниот регион
Се прогласува Одлуката за учество во спроведување на проектот
,,Помалку отпад 2’’ Развој на Акционен План за Управување со био-отпад во
прекуграничниот регион, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/12
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/05) и член 23 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 30.11.2017 година, ја
донесе следната
ОДЛУКА
за учество во спроведување на проектот
„Помалку отпад 2“ Развој на Акционен План за Управување со био-отпад
во прекуграничниот регион
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува учество во спроведување на проектот со
наслов „Помалку отпад 2“ Развој на Акционен План за Управување со
био-отпад во прекуграничниот регион, (Development of an Action Plan for the
management of Bio-wastes at the Cross-border Region – “LESS WASTE II„),
аплициран во рамки на Првиот повик за доставување проектни предлози од
ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020 и во партнерство, регулирано со Договор за партнерство со
следните субјекти:
- Регионален центар за управување со отпад- Диадима од Грција,
- Општина Лерин од Грција
- Општина Аминтао од Грција
- Општина Преспа од Грција
- Општина Ресен, Македонија
- ЈКП Пролетер, Македонија
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Член 2
Проектот е од областа на зајакнување на прекуграничната соработка во
областа на животната средина и доби финансиска поддршка во Првиот повик
за доставување проектни предлози од ИПА Програмата за Прекугранична
соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-2020, во рамките на приоритетната
оска 2: „Заштита на животната средина-транспорт“, специфична цел: 2.2.
„Одржливо управување и рециклирање на био-отпад“
Член 3
Вкупен буџет на проектот изнесува 697.162,68 Евра.
Буџетот наменет за Општина Ресен изнесува 86.545,80 Евра.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на Општина Ресен во својство на
одговорно лице на Општина Ресен, во соработка со горенаведените партнери
да го имплементира проектот “Помалку отпад 2“ Развој на Акционен План за
Управување со био-отпад во прекуграничниот регион, (“Development of an
Action Plan for the management of Bio-wastes at the Cross-border Region - LESS
WASTE II„).
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во ,,Службен
гласник на Општина Ресен’’.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/14
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на
Општи акти за села кои немаат Урбанистички план.
Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на
Општи акти за села кои немаат Урбанистички план, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/13
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 84, од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 и 163/16) и член
71 и став1 точка 16 од Статутот на општина Ресен (,,Службен Гласник на
Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013 ,8/2015 и 11/2015), а во врска со член 50
став 1 точка16 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на РМ бр.
5/2002), Советот на општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе:

ОДЛУКA
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
ОПШТИ АКТИ ЗА 17 (СЕДУМНАЕСЕТ ) СЕЛА КОИ
НЕМААТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
Член 1
Согласно Годишната програма под.бр. 08-2416/16 од 28.10.2016 година
на Општина Ресен за 2017 година, донесена од Советот на општината
(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр 13 од 31.10.2016 година ) и согласно
Измена и дополна на годишната програма за 2017 год. под бр. 08-1877/17 од
31.08. 2017 година на Општина Ресен за 2017година, донесена од Советот на
општината (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.9. од 04. 09. 2017година);
се предлага да се отпочне со постапка за донесување на Општи акти за 17
(седумнесет ) села кои немаат урбанистички планови. Се работи за следниве
села: 1.Коњско, 2. Отешево, 3.Сирхан, 4.Шурленци, 5.Волкодери, 6.Покрвеник,
7.Прељубје,
8.Долно Перово, 9.Горно Перово, 10.Лавци, 11.Избишта,
12.Кривени, 13.Лева Река 14.Наколец, 15.Претор, 16.Рајца, 17.Асамати,

Член 2
Општите акти за 17 (седумнесет ) села кои немаат урбанистички
планови, а се работи за следниве села: 1.Коњско, 2. Отешево, 3.Сирхан,
4.Шурленци, 5.Волкодери, 6.Покрвеник, 7.Прељубје, 8. Долно Перово, 9.Горно
Перово, 10.Лавци, 11.Избишта, 12.Кривени, 13.Лева Река 14.Наколец,
15.Претор, 16.Рајца, 17.Асамати, (за сите села поединечно ) ќе содржат,
текстуален дел - Предлог Одлука, нумерички дел – табеларен приказ на
планираните содржини издвоени по површина и намена на земјиштето и
графички прилози :
- Пошироко опкружување на секое село подинечно, за 17 Општина
Ресен..........................1:10000
- Заверен
дигитализиран
архивски
оригинал
план..................................................1:2500
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- Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и
означени траси за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во
селото.............................1:2500

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/15
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и за условите,
начинот и постапката за издавање на одобрение
за поставување на урбана опрема.

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и за условите,
начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана
опрема, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2017 година.

Бр.09-2560/14
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен
Весник на Р.М“ бр. 05/12) и член 80 од Законот за градење („Службен Весник на
Р.М“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и член 16 став 1 точка 1 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017 година,
донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на потребата за
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за
издавање на одобрение за поставување на урбана опрема

Член 1
Во Одлуката за утврдување на потребата за поставување на урбана
опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема бр.07-3696/3 од 16.12.2014 (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.13/14), во член 6, точка 4 по зборовите: “паркинзи во
функција на објектите на органите на државната управа и објекти на
општините“ се додаваат зборовите: „опрема за спортско рекреативни
активности“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/16
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски 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 Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема
на подрачјето на Општина Ресен.
Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за
утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/15
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен
Весник на Р.М“ бр. 05/12) и член 80 од Законот за градење („Службен Весник на
Р.М“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и член 16 став 1 точка 1 од Статутот на Општина
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на одлуката
за утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема
на подрачјето на Општина Ресен

Член 1
Во одлуката за утврдување на стандардите за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Ресен бр. 07-3696/4 од 16.12.2014 (Службен
гласник на Општина Ресен бр.13/14), во точка 16 и во член 41 зборовите
„резиденцијални објекти“ се заменуваат со зборовите „објекти на општината“.
Член 2
По точка 16 се додава една нова точка и еден член 41-а кој гласи:
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“17.Опрема за спортско-рекреативни активности
Член 41 - а
Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави на
изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на
урбана опрема погодно за таа намена.
Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави и во
уредено зеленило, парк и покрај водена површина“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен’’.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/17
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

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 Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/16
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
Весник на РМ“ бр. 5/02), член 39 и член 80 од Законот за градежно земјиште
(,,Службен Весник на РМ“ бр. 15/15, 44/15 и 193/15, 226/15, 30/16 и 31/16 ), член
2 член 80 член 80-а и 81 од Законот за градење (,,Службен Весник на РМ“ бр
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15, 226/15, 30/16,
39/16, 71/16 и 132/16), член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017 година, донесе
П Р О Г Р А М А
за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен
за 2018 година
1.ВОВЕД
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема,
локалитетите на кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување,
дислоцирање и отстранување.
Оваа Програма важи за 2018 година и со истата е опфатена урбаната
опрема определена согласно член 2 став 4 од Закон за градење, односно
опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за
обезбедување
кои
се
во
функција
на
дипломатско-конзуларните
претставништва, на објекти на органите на државната управа и на
резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и
спортски настани, опрема за спортско-рекреативни активности, јавни санитарни
јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на
копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, пливачки објекти,
паркинзи во функција на објекти на органите на државна управа и на објекти на
општините, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници
кои се поставуваат на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за
отпадоци.
2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните
цели:
- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Ресен,
- Естетеско облковање подобрување и воведување на нови стандарди
во
уредување на просторот,
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита
на
животната средина,
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина
(продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски
постојки, продажба на весници, сувенири, цвеќиња и др.),
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3.ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат
градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.
На градежно земјиште предвидено со урбанистички план или
урбанистичка планска документација за плажи, може да се постави урбана
опрема согласно урбанистичко – техничка документација за уредување на
плажа одобрена од Градоначалникот на Општина Ресен. Урбанистичко –
техничката документација за уредување на плажа е составен дел на договорот
за краткотраен закуп на градежно земјиште.
4.ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА
1. Тераси со или без настрешници
Тераси со или без настрешници се поставуваат во зависност од
расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот
да не се наруши урбанистичка концепција на просторот и параметрите за
непречено безбедно движење од сите корисници, односно непречено
користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на
сообраќајот (пешачки, движење на лица хендикеп), пристап на амбулантно,
противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).
2. Покриени и непокриени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад, во парк, на
брег, покрај водни и рекреативни површини при што е неопходно исполнување
на условот да не се наруши урбанистичка концепција на просторот.
Покриените и отворените шанкови не смеат трајно да се прицврстени за
подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и
канализација.
Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да
биде и тераса со или без настрешница.
3. Продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
храна и сладолед
Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба билети за
јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и сладолед да не биде
поголема од 6.0 м2, а за продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м2.
4. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се
поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на
корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на општината и
се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми
пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации
согласно потребите на Општина Ресен.
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5. Информативни паноа
Информативните
паноа
служат
за
јавна
намена,
за информирање на граѓаните (карта на градот, возен ред и сл.) и
огласување за културно – уметнички, спортски и други манифистации.
Поставување на информативните паноа не смее да го попречува
нормалното одвивање на сообраќајот.
Иформативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи,
прицврстени на објект сл.
6. Рекламни паноа
Рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во
профилот на сообраќајниците, а во согласност со законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата и посебните акти на Општината.
7. Јавни санитарни јазли
Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во
близна на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти.
Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни
површини.
Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект
соодветен за избраната локација.
8. Телефонски говорници
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и
банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да
се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.
9. Автобуски постојки
Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните патишта.
При лоцирање на автобуски постојки потребно е да се обезбеди
минимум слободен прооден простор пред нив од 2.5 м.
10. Детски игралишта
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено
градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа
намена.
Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило, парк,
покрај водена површина и покрај паркинг простор.
11. Пливачки објекти
Пливачки објекти може да се постават на изградено и неизградено
градежно земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа
намена. Пливачки објекти може да се постават и во уредено зеленило, парк и
покрај водена површина.
12. Настрешници кои се поставуваат на јавна површина
Настрешница е лесен монтажен елемент кој се поставува на столбови
кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно или со роло
механизам.
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13. Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани
Урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани
може да се постави согласно посебни проекти, доколку такви се изготвени за
јавни површини од посебен интерес за Општина Ресен.
14. Платформи за јавни манифестации на копно и водена површина
Платформите за јавни манифестации како и придружните објекти во
функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при
нивното користење.
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно
земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите
на оваа одлука.
15. Типски објекти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско-конзуларните претставништва, на објектите на органите на
државната управа и резиденцијални објекти.
Објектите да бидат од лесна конструкција, со унифициран изглед,
усогласени со просторот на кој се поставуваат со површина не поголема од 4.0
м2.
Објектите или групацијата на објекти мора да биде лоцирана на начин кој
нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со инвалидитет и
возила.
16. Паркинзи во функција на објектите на органите на државната
управа и објекти на општината
Паркинзи во функција на објектите на органите на државната управа и
резиденцијални објекти се поставуваат на градежно изградено земјиште со
елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната
средина, со можност за поставување на ниска ограда до 0.8 м.
17. Опрема за спортско-рекреативни активности
Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави на
изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на
урбана опрема погодно за таа намена.
Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави и во
уредено зеленило, парк и покрај водена површина“.
5.НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА
ОПРЕМА
Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат
градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот во согласност со Закон за
градење и општинските акти за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен.
Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема (,,Службен Весник на РМ“ бр. 36/10),
Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во
формат А4.
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Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен
геодет.
Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање
ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното
земјиште.
Општина Ресен согласно Закон за градење води регистар на издадени
одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата,
содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на управување со градежното земјиште.
Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е
надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за поставување
на урбана опрема.
Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може
да биде:
- дневно за време од 24 часа,
- краткотрајно, за период од 30 дена,
- сезонско, за период од 3-6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.
Одобрението за поставување на урбана опрема се добива врз основа на
поднесено барање (формулар) до Градоначалникот на Општина Ресен.
6.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма во Буџетот на Општина Ресен за
2018година.
Предвидени средства за поставување, одржување, дислокација и
отсранување на урбаната во надлежност на Општина Ресен 500.000 денари
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отсранување на
урбаната опрема за вршење на дејност паѓаат на товар на инвеститорот,
физичко или правно лице.
7.ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените
правни и технички услови.
8.ВРШЕЊЕ НАДЗОР
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и
отстранувањето на урбаната опрема врши овластениот инспектор за
градежништво и урбанизам согласно Закон за градење и други акти на
Општина Ресен.
Доколку овлатениот испектор утврди дека субјектот кој врши дејност,
поставува урбана опрема и/или користи простор пред деловната просторија
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без одобрението издава решение со кое ќе нареди отстранување урбаната
опрема.
Доколку субјектот – корисникот во рок од 24 часа по добивањето на
решението не ја отсрани урбаната опрема од просторот пред деловната
просторија ќе се пристапи кон присилно извршување.
Ако корисникот на просторот преземе дејствија спротивни на
одобрението со тоа што ќе постави платформа или друг вид на дејствие кое
има карактер на градба, овластениот инспектор ќе постапи согласно
овластувањето од Законот за градење.
Доколку овлатениот инспектор утврди дека корисникот има одобрение и
истиот не се придржува кон условите наведени во одобрението или на било кој
начин го попречува нормалното движење на пешаци, функционирањето на
соседните локали, домувањето и слично, составува записник и изрекува мерка
опомена.
Доколку и по издавената опомена повторно овластениот испектор
констатира дека корисникот не се придржува на условите од одобрението, го
известува Градоначалникот на општината со предлог одобрението да му биде
одземено.
Доколку корисникот во рок од три дена по добивање на решението со кое
се одзема одобрението не ја отстрани опремата и предметите од просторот,
тоа ќе се стори по присилен пат.
На решението за одземање на одобрението субјектот има право на
жалба до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка
од работни односи во втор степен.
Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
9.ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Ресен
во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски
развој и прекугранична соработка.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.
Вкупно предвиден буџет за 2018 година: 500.000 денари
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/18
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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17.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Оперативната Програма за организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен
за сезоната 2017 - 2018 година.
Се прогласува Оперативната Програма за организирање и
функционирање на
зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за
сезоната 2017 - 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2017 година.
Бр.09-2560/17
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 34 став 1 и 3 и член 39 став 3 од Законот за јавни
патишта („Службен Весник на Р.М.“ 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 ден 30.11. 2017 година, донесе
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на зимската служба
на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната
2017/2018
ВОВЕД
Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за прием
на сообраќајот во зимски услови претставува значајна потреба на граѓаните,
услужните дејности и стопанството, бидејќи се можни нарушувања и прекини
на нормалното одвивање на сообраќајот како во град Ресен така и на
територијата на целата Општина, особено при неповолните изненадувања од
временските непогоди.
Оваа Програма тргнува, пред се, од претпоставката за обезбедување на
одговорен однос на сите во Општината вклучени во организирање и
функционирање на зимската служба, а особено и обврските на граѓаните,
бидејќи само на тој начин би имале поприфатливи услови на сообраќајот и би
овозможиле рационално и економично извршување на Програмата.
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Уште позначајно е што е потребно да се создадат услови за нормално
одвивање на патниот сообраќај , а со тоа и нормално функционирање на
услужните, стопанските и другите дејности.
За реализација на оваа програма - Организирање и функционирање
на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната
2017/2018, предвидени се 2 500 000.00 денари.
1.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Програмата има за цел да предвиди услови за ефикасно организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен преку :
-одредување на обемот на работата и нивото на чистењето на снегот и
голомразиците од коловозните површини.
-дефинирање на работата и задолженијата на учесниците во реализацијата
на
оваа Програмата.
-дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на Програмата.
2. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ
2.1. Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на Програмата, физичкиот обем на работите е
утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за
функционирање на сообраќајот и тоа:
-сообраќајниците по соодветен приоритет, по кој се одвива сообраќајот,
виталните сообраќајници и пристапи ( од сообраќајниците до објектот) до
објектите чие функционирање е од витално значење за градот,
2.2. Ниво и динамика на одржувањето
Расчистувањето на коловозните површини се врши по следниот приоритет:
-сообраќајници од I приоритет по кој се одвива сообраќајот со критични
точки низ градот Ресен и овозможува пристап кон објекти кои се од витално
значење за градот и други сообраќајници означени во прегледот,
-сообраќајници од II приоритет – дадени во прегледот,
-останатите сообраќајници и општинските патишта до селските населби,
Отстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи ( падавини )
се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се
одвива сообраќајот.
Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период.
Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите
субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на
надлежните субјекти и граѓани.
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Дежурството го изведуваат работниците на претпријатието на кое ќе му
бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работна сила и
тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма.
Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање
на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 6,30 часот поради доаѓањето на
работните места на луѓето и учиниците или за најмногу од 5 ( пет ) часа од
престанок на врнежите од снег. Останатите сообраќајници ќе се оспособуваат
за 12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет.
Потребнмата механизција, опрема,
определени според потребите.

материјали

и

работна

снага

се

Претпријатието на кое ќе му е доверена работата за зимско одржување ќе
треба да располага со еден камион со нож за чистење на снегот и посипувач,
еден утоварувач со предна корпа, еден влекач гасеничар со нож за повисоките
улици и еден трактор со приколка или помал камион со сандук за утовар на
снег и мраз, еден грејдер. Доколку претпријатието не располага со камион со
посипувач абразивниот материјал ќе се посипува рачно, а ќе биде разнесуван
со трактор со приколка или со помал камион со сандук.
Пред почетокот на функционирањето на зимската служба да бидат набавени
5 тони индустриска сол и 30 метри кубни песок ( ризла ). Согласно потребите и
обемот на работа на зимската служба и согласно потребите да обезбедува
работници за опслужување на машините за непречено одвивање на истата.
Доколку е потребно да се вклучи и друга механизација, тоа го врши
претпријатието на кое му е доверена работата, по претходна согласност од
надзорниот орган, а по налог на нарачателот.
3.ОРГАНИЗАЦИСКА
ПОСТАВЕНОСТ
ОБВРСКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ

НА

ЗИМСКАТА

СЛУЖБА

И

На подрачјето на Општина ресен, зимската служба ја организира Единицата
на локалната самоуправа – Ресен, како носител на сите работи и активности
кои се однесуваат на целокупното функционирање на зимската служба.
Преку својот надзорен орган ја следи реализацијата на Програмата и издава
налози за работата.
Согласно Законот за јавни набавки се одредува претпријатието кое ќе ја
спроведува Оперативната Програма и остварува соработка со сите други
субјекти во Општината задолжени за спроведување на Програмата за зимската
служба.
Функционирањето на зимската
организциска поставеност:

служба

се

остварува

3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите
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Претпријатието на кое ќе му бидат отстапени работите, формира тело за
организирање и раководење на зимската служба. Телото ја следи
реализацијата на оваа Програма, работата на пунктот и заедно со Стручната
служба на Општина Ресен одлучува за преземање на потребни активности
предизвикани од временските неприлики.
Претпријатието ги има следните задолженија:
-организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, за следење
на состојбата од врнежи и појава на подмрзнатици и превземање на соодветни
активности.
-со специјални машини, опрема и работна рака врши отстранување на снегот
од сообраќајниците и посипување песок и индустриска сол за отсранување на
подмрзнатица од коловозните површини,
-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во
исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во тек на
траењето на зимската сезона ја чува на определените пунктови како би можела
при укажана потреба навремено да биди ставена во функција,
-води целосна документација за работата на зимската служба,
-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за
работна рака и механизација,
-секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на зимската
служба, како и надзорниот орган,
-ги прима и секој дневно ги доставува извештаите и прогнозите за
временските услови, до нарачаталот и Министерство за внатрешни работи,
-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во
зимската служба, во соработка со раководителот на смената,
-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини
како и на другата механизација,
3.2. Советот на Општина Ресен, со струшните служби
-ја усвојува оваа оперативна Програма,
-го контролира извршувањето на оваа Програма,
3.3. Единица на Локална самоуправа
-ја кординира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од оваа Програма,
-преку средсвата за јавно информирање, информира за работата на
зимската служба и обврските на учесниците,
3.4. Надзорен орган
Надзорниот орган го определува нарачителот на работите со решение со кое
ги определува работните задачи при реализацијата на Програмата
за
организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина
Ресен за сезоната 2016/2017 година.
Надзорниот орган ги врши следните работи:
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-дава налог за работа на претпријатието на кое му се отстапени работите,
-ја следи работата на извршителот на работите и за тоа изготвува комплетна
документација,
-координира со органите и телата на Советот на општина Ресен,
со
Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување и
другите учесници, претпријатија, заедници и граѓани,
-ја следи временската ситуација и одлучува за отпочнување, редуцирање
или укинување на дежурствата на механизацијат и работниците, за што
благовремено ( најкасно во рок од 12 часа ) го извастува претпријатието на кое
му отстапена работата,
-врши и други работи и работни задачи во врска со реализација на
програмата,
3.5. Дирекција за заштита и спасување
Дирекцијата за заштита и спасување не е непосредно вклучена во работите
на зимската служба, меѓутоа посредно ги следи активностите на зимската
служба преку благовремено информирање,
Во случај на појава на елементарни непогоди во поголеми размери на
подрачјето на Општина Ресен во зимскиот период, кои не ќе можат да се
разрешуваат со организациска поставеност на зимската служба, при
прогласена вонредна состојба со свои сили учествува во отстранување на
последиците и справувањето со временските непогоди.
3.6. Други учесници
3.6.1. Министерството за внатрешни работи , работи преку ПО за БПС, го
регулира и контролира сообраќајот во новонастанатите состојби на
сообраќајниците и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени
субјекти, ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистењето
на сообраќајниците. Превзема активности согласно законските прописи од
делокругот на нивното работење поврзани со активностите во зимски услови.
3.6.2. Регионален центар за управување со кризи ( РЦКУ ) прибира податоци
за состојбата со сообраќајниците во зимски услови и нивната проодност.
3.6.3. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за
спроведување на Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен
во делот на отстранувањето на снегот и мразот преку инспекциските служби.
3.6.4. Републичкиот хидрометеролошки завод доставува извештаи и
прогнози ( дневни, тродневни, неделни и месечни ) за временските услови до :
-Општина Ресен,
-Претпријатието на кое му е доверена работата, Струшната служба и
Надзорниот орган,
3.6.4. Јавното комунално претпријатие – Пролетер, ги чисти јавно пешачките
површини и ги оспособува атмосферската канализација и сливниците за
прифаќање на поголеми количини на вода во зимски услови.
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3.7. Организации, заедници и граѓани
3.7.1. Претпријатијата, заедниците и граѓаните- сопственици односно
корисници на деловни згради и деловни простории превземаат мерки за
чистење на снегот и мразот од пред деловните објекти.
3.7.2. Граѓаните го чистат снегот и мразот од тротоарите, патеките и
приодите пред своите стамбени згради, како и снегот од крововите и терасите
при што водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните
инсталации и сообраќајот.
3.7.3. За сите овие кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се
постапува според Одлуката за комунален ред и Одлуката за јавна чистота.
4.ПРЕГЛЕД ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ВО
ОПШТИНА РЕСЕН И УЛИЦИ ВО ГРАДОТ РЕСЕН И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
УСЛОВИ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА
Изведувачот на работите за зимско одрување ќе отпочне со чистење на
снегот од локалните патишта и улици после наврнати 10 см снег, а
посипувањето со абразивен материјал ќе се врши после појавување на
голомразица и паѓање на температурата под 0 степени целзиусови.
Чистење на снегот ќе се врши по следниот распоред:
УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН - I ПРИОРИТЕТ
1. Дом за народно здравје со сите пристапни улици,
2. Општинското средно училиште со влез и зафат во населба Пролет и излез
на ул.„Кузман Јосифовски“,
3. ул.„11 Октомври“ со ул.„Јосиф Јосифовски“ до горна џамија,
4. ул.„Наум Веслиевски“
5. ул.„Мите Богоевски“
6. ул.„Корчуланска“ со ул.„29 Ноември“
7. ул.„Коле Неделковски“
8. ул.„Иво Лола Рибар“
9. ул. „Илинденска“со ул.„Таше Милошевски“
10. ул.„Обиколна“
ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ДО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ
1. с. Болно ------ с.Евла
2. с. Горно Дупени
3. с.Лавци преку с.Дрмени
4. с.Горно Перово --- с. Долно Перово
5. с. Прељубје
6. с.Стење
7. с. Езерени
8. с. Д.Б.Црква
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9. с. Рајца
10. с. Претор
11. с. Курбиново
12. с. Сливница
13. с. Крани – с. Арвати
14. с. Љубојно – с.Брајчино
15. с. Долно Дупени преку Рудина
16. с. Наколец
17. с. Штрбово
18. с. Сопотско
19. с. Златари
20. с. Кривени
21. с. Лева Река
22. с. Крушје
23. с. Грнчари
24. с.Шурленци,Покрвеник,Волкодери
Напомена: Во селските населби снегот се чисти до „ сред село “
УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН - II ПРИОРИТЕТ
1. ул.„Преспанска“ со ул.„Стив Наумов“
2. ул.„Славејко Арсов“
3. ул.„ Мите Трповски“ со ул.„ 11 Септември“
4. ул.„ 4 - та “
5. ул.„Мите Трајчевски“
6. ул. „ Никола Вапцаров“
7. ул. „Нијази бег“
ОСТАНАТИТЕ УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН
1. ул.„ 6 – та “
2. ул.„ 3 – та “
3. ул. „ 1 – ва „
4. ул.„ 2 – ра“
5. ул.„ 4- ти јули“
6. ул. „Мирче Ацев“
7. ул.„Крсте Трајчевски“
8. ул. „Наум Божиновски“
9. ул.„ Крсте Мисирков“
10. ул.„Никола Карев“
11. ул.„ 8 – ма“
12. ул. „ 9 – та “
13. ул. „ 10 – та “
14. ул.„7 – ма Македонска бригада“
15. ул. „Охридска“
Улици во град Ресен кои ќе се посипуваат со абразивен материјал за
време на голомразица и ниски температури:
1. Дом за народно здравје со сите пристапни улици,
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2. ОСУ – Цар Самоил со влез од ул. „ М.Бочкаровски “ и излез на ул. „ К
Јосифовски“,
3. ул.„ Јосиф Јосифовски“,
4. ул.„ 11 Октомври“,
5. ул. „ 29 Ноември“
6. ул. „ Корчуланска“
7. ул.„ Мите Богоевски“
8. ул. „ Илинденска“
9. ул. „Таше Милошевски“
10. ул. „Славејко Арсов“- над продавницата.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/19
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

18.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата ЈА-Јавно осветлување
Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата ЈА-Јавно осветлување Општина Ресен за
2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/18
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 12 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе

ПРОГРАМА
ЈА – Јавно осветлување
Општина Ресен за 2018 година

1. Анализа на состојбата:
Јавното осветлување како комунална дејност е една од основните
надлежности на општината која ја доби со процесот на децентрализација.
Оваа надлежност произлегува од член 22 став 4 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на Р.М. бр. 5/02) и член 21 став 13 од Статутот
на Општина Ресен (Службен гласник на Општина Ресен бр.07/10,13/13, 08/15 и
11/15).
Од почетокот на процесот на децентрализација во Република
Македонија, општината континуирано превзема чекори и активности за
подобрување на оваа јавна услуга ( Јавното осветлување ).
Приходите за јавно осветлување се остваруваат врз основа на Законот
за комунална такса. Во Службен весник број 92/07 објавен е Тарифен број 10
со кој за користење и одржување на јавно осветлување се плаќа според типот
на потрошувачи и тоа:
0.4 KV ( домакинства ) по 25 KW/h
0.4 KV ( објекти на трговски друштва и занаетчии ) по 50 KW/h
10 KV по 100 KW/h
35 КV по 150 КW/h
110 KV по 300 КW/h
Наплатата на таксата за користење и одржување на јавно осветлување
од имателите на броило ја врши ЕВН – Македонија надлежна за дистрибуција
на електрична енергија и ја уплатува на соодветна уплатана сметка во рамките
на трезорската сметка на Општина Ресен.
Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата. Односно 44 топоними на места, од
кои 43 се рурални, од нив 39 активн, 4 неактивни и една урбанизирана средина.
Бројот и типот на светилки на системот за јавно осветлување прикажан по
населените места во Општина Ресен е претставен во следните табели:
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Место
Ресен
Асамати
Арвати
Болно
Брајчино
Волкодери
Горна Б.Црква
Г.Дупени
Грнчари
Д.Б.Црква
Д.Дупени
Дрмени
Евла
Езерани
Златари
Избишта
Јанковец
Козјак
Коњско
Крани
Кривени
Крушје

Распоред на LED светилки
бр. на
Место
светилки
891
Курбиново
40
Лавци
30
Лева Река
28
Сирхан
43
Лескоец
6
Љубојно
37
Наколец
19
Перово
76
Подмочани
36
Покрвеник
60
Прељубје
63
Претор
23
Рајца
25
Сливница
18
Сопотско
24
Стење
109
Царев Двор
33
Штрбово
12
Шурленци
75
Стење пешачка патека
14
Сливница пешачка патека
26
Вкупно

бр. на
светилки
15
37
12
12
8
58
70
33
66
30
11
63
18
23
37
52
104
51
12
58
63
2521

Распоред на светилки од друг тип
Тип
бр. на светилки
Вградени во земја на
15
плоштад
ул. Мите Богоевски
Ниски канделабри
14
Плоштад Ресен
Канделабри на
60
плоштад
ул.11 Октомври
Ниски канделабри
8
ул.Ленинова
Ниски канделабри
12
Индустриска зона, Голема Река Ниски канделабри
40
ул.29 Ноември
Канделабри со топки
22
Ресен - Повеќенаменско
Рефлектори
8
игралиште
Ресен - Починалиште
Канделабри
28
Ресен - Починалиште
Рефлектори
4
т.н Претор покрај плажа
Ниски канделабри
40
Царев Двор на кеј покрај река
Ниски светилки
24
Царев Двор раскрсница
Високи канделабри
18
Пат низ с.Стење
Канделабри со топки
32
Плажа Стење
Канделабри
17
с.Стење, канделабри покрај
Канделабри
26
црква Св Никола
Вкупно
368
Место
Плоштад Ресен
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Место
Подмочани – Осветлување на Преспански Крст

Тип на осветлување
Рефлекторски систем

2.Тековно оддржување на системот за јавно осветлување.
Согласно Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
бр.09-445/1 од 17.02.2016, Договор за реализација на јавно приватно
партнерство бр.09-445/2 од 29.03.2016, Анекс договор на договорот за
реализација на јавно приватно партнерство бр.09-445/4 од 14.4.2016, Анекс
договор на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
бр.09-445/7 од 05.05.2016, тековното оддржување на системот за јавно
осветлување е обврска на приватниот партнер.
3.Финансиска обврска на Општина Ресен кон приватниот партнер
Согласно договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,
за времетраење на договорот, Општина Ресен има обврска на приватниот
партнер да му исплаќа месечен надоместок од 500.320 денари со ДДВ.
Годишен надоместок на Општина Ресен кон приватен партнер ....... 6.003.840 денари
4.Финансиски средства за потрошена електрична енергија за јавно
осветлување за 2018 година
Средства за потрошена електрична енергија за јавно осветлување......5.000.000 денари
Средства за потрошена електрична енергија за осветлување на
Преспански Крст...............................................................................................200.000 денари
Вкупно предвидени средства за реализација на програмата за јавно осветлување
на Општина Ресен за 2018 година 11.203.840 денари
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен
за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/20
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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19.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација
на подрачјето на Општина Ресен за 2018 година.
Се прогласува Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација
на подрачјето на Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/19
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 52 став 1, 3, 4 и 5 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 30.11.2017 година донесе
П Р О Г Р А М А
ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на
Општина Ресен за 2018 година
Надлежноста на општинатa за поставување и заменување на
сообраќајни знаци и заштитна опрема на локалните патишта и улици односно
изградба на хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација,
произлегува од Законот за јавни патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/08).

Извор на финансирање на програмата е:
- Буџет на Општина Ресен

1. Вертикална сообраќајна сигнализација
- замена на сообраќајни знаци, поставување на нови сообраќајни знаци
на подрачјето на Општина Ресен со монтажа ……..150.000,00 денари
- електрична семафорска сигнализација – одржување .....80.000,00
денари
2. Хоризонтална сообраќајна сигнализација
- осовинско бележење на патишта со бела боја, пешачки премини,
коловозни стрелки, автобуски и такси постојки и паркинг простор
.............................................................................280.000,00 денари
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- поставување на забавувачи и заштитни огради ....90.000,00 денари
Вкупно потребни финансиски средства за реализација на овие
активности
односно за реализација на Програмата за изградба на
сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен за 2018
година, изнесуваат 600.000,00 денари.
Со реализација на овие активности, од безбедносен карактер ќе бидат
задоволени потребите за одвивање на безбеден
патен сообраќај на
територијата на Општина Ресен.
Безбедноста на учесниците во патниот сообраќај е главна цел што треба
да се постигне со реализирањето на оваа програма. Преку остварувањето на
главната цел ќе се намалат причините што доведуваат до сообраќајни незгоди
поради некомплетна сообраќајна сигнализација.
Главната цел е комплексна и оваа програма предвидува реализирање на
посебни цели усогласени со надлежностите на општината.
Обемот
на извршување на оваа програма е во тесна врска со
буџетските средства предвидени за оваа намена.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/21
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

20.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата Г1-Локален економски развој на
Општина Ресен за 2018 година.
Се прогласува Програмата Г1-Локален економски развој на Општина
Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/20
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе
ПРОГРАМА
Г1 – Локален економски развој на Општина Ресен за 2018 година
1. Вовед
Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски
на јавните институции и врз база на непосредно учество на бизнис секторот,
граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијасии и сл. преку заеднички
програми и проекти за создавање на услови за одржлив локален економски
развој.
Локалниот економски развој е организирана дејност на локалната
заедница која меѓусебно соработува со цел да се постигне одржлив економски
пораст кој носи економска корист и подобрување на квалитетот на живот на
сите чинители во заедницата.
Со стратешко планирање на програмата за локален економски развој на
Општина Ресен, локалната заедница врши конкретен чекор кон
опредметнување на ефектите од децентрализацијата како политички процес и
јакнење на демократските односи, а посебно демократското вклучување на
граѓаните во процесот на одлучување со што Општина Ресен остварува чекор
напред во реализација на главните цели на Европската Унија за руралниот
развој.
Програмата за поддршка на локалниот економски развој се усвојува врз
основа на надлежностите на Локалната Самоуправа кои произлегуваат од
Законот за локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, како и други
позитивни законски одредби на Република Македонија и препораки на
Европската Унија.
Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени
проценки и анализи на заедницата во сите тематски области во кои локалната
самоуправа има законски надлежности или е во фаза на нивно превземање од
централно на локално ниво. Во рамките на тие активности, а во согласност со
своите надлежности и задолженија, во насока на подобрување на економската
клима и условите за локален економски развој, според предходно утврдени
стратешки цели и приоритети се изработи оваа Програма. Подготовката на
програмата за локален економски развој исто така е во согласност со насоките
на Европската Унија и Владата на Република Македонија за користење на
средства од ЕУ фондовите.
Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и
Одделенија во Општина Ресен вклучени се во програмирање на програмите за
работа и буџетско планирање, од тука Секторот за урбанизам, комунални
работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската
2018 година ја предвидува програмата Г1, Поддршка на локалниот економски
развој во Општина Ресен.
82

04 Декември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14
2. Извори на финансирање на програмата
Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен
за 2018 година и од други извори на финансирање.
Вкупно предвиден буџет: 6.000.000 денари
3. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој
на Општина Ресен за 2018 година.
Општина Ресен преку Секторот за урбанизам, комунални работи,
локален економски развој и прекугранична, согласно своите надлежности и
задолженија во насока на подобрување на економската клима и локалниот
економски развој согласно претходно дефинираните стратешки цели и
приоритети ја базира Програма за поддршка на локалниот економски развој во
Општина Ресен за 2018 година.
3.1 Партиципативно учество на заедницата во одржливиот локален
економски развој на Општина Ресен
3.1.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на
локалниот економски развој со вклучување на малите и средни претпријатија,
месните заедници и невладиниот сектор по пат на јавен повик за финансирање
на проекти од областа на одржливиот локален економски развој за 2018
година.
3.1.2 Организирање на едукативно информативни работилници за
можностите за искористување на средства од домашните и странските
програми и фондови.
Вкупно предвиден буџет: 1.500.000 денари
3.2 Подршка на развојот на претприемништвото и мали и средни
претпријатија
Малите и средни претпријатија се движечка сила на економскиот развој и
поради тоа континуирано мора да се работи на изнаоѓање на стимулативни
мерки за отворање на нови претпријатија, но исто така треба да им се даде
поддршка на веќе постоечките претпријатија во Општина Ресен во изнаоѓање
на нови пазари и зголемување на нивната конкурентност што ќе придонесе во
развојот на локалната економија и отворање на нови работни места.
3.2.1 Заедничка промоција и маркетинг, заедничко организирање и
настапување на саеми и други форми на презетација (вклучително и набавка
на опрема за презентација) на Општина Ресен и стопанските субјекти од
општината во Република Македонија и странство.
3.2.2 Организирање на обуки за подигнување на вештини и знаење,
обуки за информирање, едуцирање, доквалификација или преквалификација
на човечките ресурси во стопанството.
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3.2.3 Организирање на обуки за искористување на државните понуди и
поволности за започнување на сопствен бизнис, вклучително и законските
обврски и потребната документација за основање на компанија.
3.2.4 Мапирање на стопанството во Општина Ресен, промоција на бизнис
климата во општината и изработка на адресар на стопанството во општината.
3.2.5 Потикнување на инвестиции преку промоција на бизнис климата и
понуда за изградба на стопански објекти во индустриските зони .
Вкупно предвиден буџет: 1.300.000 денари
3.3 Рурален развој
Под рурален развој се подразбира процес на интегриран и одржлив
развој на рурална средина од економска гледна точка, но во исто време со
заштита на животната средина, културните вредности и обележја на просторот.
3.3.1 Обуки на земјоделците од Општина Ресен за искористување на
средства од националните програми за подршка на руралниот развој како и од
ИПАРД програмата.
3.3.2 Поддршка на земјоделците од Општина Ресен при
аплицирање/пополнување на потребната документација во националните
програми за подршка на руралниот развој и ИПАРД програмата
3.3.3 Подршка на локални акциони групи. Согласно политиката за
рурален развој на ЕУ, можностите за ко-финансирање на проекти во сферата
на руралниот развој и со поддршка на Центарот за регионален рамномерен
развој на Пелагонискиот Плански Регион, воспоставени се локални акциони
групи (ЛАГ). Во Општина Ресен формирана и регистрирана е ЛАГ која ќе
функционира на територијата на општината. Групата е составена од
претставници на јавниот сектор, невладиниот сектор и бизнис заедницата. ЛАГот ќе работи на подготвување на подстратегија за рурален развој и ќе
аплицира во ЛИДЕР програмата со цел реализација на проекти од општ
интерес на граѓаните на Општина Ресен.
Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари
3.4. Искористување на ресурсите на Општина Ресен во функција на
локалниот економски развој
Искористување на ресурсите во функција на локалниот економски развој
се темели врз рационална употреба на природните, општествените и културно
историски ресурси на Општина Ресен.
3.4.1 Потикнување на брендирање на производи и услуги во локалната
економија согласно позитивните законски регулативи и препораките на
Европската Унија. Активноста предвидува отпочнување на процес за
идентификација и отпочнување на процес за брендирање на локалните
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производи и услуги преку информативни и едукативни работилници со
релевантните субјекти во заедницата.
3.4.2 Поддршка на проекти и програми поврзани со традиционалните
занаети. Активноста предвидува мапирање на занаетите во општината,
финансирање на проекти и помош при опремување на занаетчиски
работилници, уредување на изложбен простор како и промоција на
занаетчиските производи и услуги.
Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари
3.5 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти
Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во
зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како
прв услов за аплицирање на одреден проект. Секој донатор определува
посебни услови за локалната самоуправа кои треба да бидат обезбедени како
составен дел од апликацијата за соодветниот проект.
Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во
следните области:
3.5.1 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на проекти со посебен акцент на програмите на
Владата, Министерствата, Агенциите и донаторите од Република Македонија.
3.5.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
аплицирање и реализирање на проекти во рамките на Пелагонискиот Плански
Регион.
3.5.3 Заедничко учество во аплицирање и реализација на проекти за
меѓуопштинска соработка со други општини од Република Македонија во
рамките на програмите на различни донатори (меѓународни фондови,
асоцијации, амбасади и сл.)
3.5.4 ИПА проект „Помалку отпад 2“. Согласно Одлука за поддршка на
проектот „Помалку отпад 2“ од Советот на Општина Ресен бр.08-626/21 од
14.03.2016 година, проектот е аплициран за ко-финансирање по Првиот повик
за доставување проектни предлози од ИПА Програмата за Прекугранична
соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-2020, во месец Април 2016 година.
Предлог-проектот е аплициран во рамките на приоритетната оска 2:
„Заштита на животната средина-транспорт“, специфична цел: 2.2. „Одржливо
управување и рециклирање на био-отпад“.
На ден 31.03.2017 година од страна на Заедничкиот Комитет за Мониторинг
на ЕУ донесена е одлука за ко-финансирање на Предлог-проектот „Помалку
отпад II“.
Предлог проектот е во фаза на пред потпишување на договор на
партнерите со донаторот.
Партнери на проектот се следните субјекти:
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Регионален центар за управување со отпад ДИАДИМА Грција – Водечки
партнер на проектот
Општина Лерин Грција – Партнер во проектот
Општина Аминтаио Грција – Партнер во проектот
Општина Преспа Грција – Партнер во проектот
Општина Ресен Р.Македонија – Партнер во проектот
ЈКП „Пролетер“Р.Македонија – Партнер во проектот

Основна цел на проектот е управување со органски отпад и промоција на
централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети во
прекуграничната област на Р. Грција и Р. Македонија.
Централизираното и децентрализирано компостирање се комплементарни
едно со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот како приоритет и
пренасочување на биоразградливиот отпад од неговото депонирање согласно
програмите на Европската Комисија од 2014 „Кон кружна економија : Програма
Нула отпад за Европа“.
Времетраење на проектните активности е 24 месеци.
- Буџет на проектот за Македонски партнери:
Кофинансирање од
Сопствено
Партнери
Вкупно
ЕУ
кофинансирање
Општина
65.087,0 €
*21.458,8 €
86.545,8 €
Ресен
147.000,0
ЈКП Пролетер
124.950,0 €
22.050,0 €
€
233.545,8
Вкупно
190.037,0 €
43.508,8 €
€
*Сопственото кофинансирање на Општина Ресен е преку платите на
вработените кои се ангажирани за имплементација на проектот.
Вкупно предвиден буџет: 2.000.000 денари
Вкупно предвиден буџет за 2018 година: 6.000.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/22
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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21.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам
ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во
Општина Ресен за 2018 година.
Се прогласува Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во
Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/21
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе
ПРОГРАМА
Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот во
Општина Ресен за 2018 година
1. Вовед
Развојот на туризмот претставува организирана дејност и преземање на
мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за
поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои
меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со
одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на
квалитетот на туризмот за сите во заедницата.
Со стратешкото планирање на развојот на туризмот на Општина Ресен,
врши конкретен чекор кон опредметување на ефектите од децентрализација
како политички процес и јакнењето на демократските односи,а посебно
демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување.
Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредното
учество на сите релевантни фактори од сферата на туризмот, јавните
институции, бизнис заедницата и граѓанското општество (граѓанскиот сектор,
месните заедници, асоцијации и сл.), преку заеднички напори кои
овозможуваат достигнување на заедничката визија за создавање на услови за
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одржлив развој на туризмот што ќе овозможи подобрување на социо
економскиот и одржливиот фактор.
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 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.
Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и
Одделенија во Општина Ресен вклучени се во програмирање на програмите за
работа и буџетско планирање, од тука Секторот за урбанизам, комунални
работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската
2018 година ја предвидува програмата Г2: Поттикнување на развојот на
туризмот.
2. Извори на финансирање на програмата
Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен
за 2018 година и од други извори на финансирање.
Вкупно предвиден буџет: 68.483.850.05 денари
3. Предлог – Програма за поттикнување на развојот на туризмот на
Општина Ресен за 2018 година.
Поттикнување и развој на туризмот се подготвува врз основа на
надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од законот за
Локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски
одредби и препораки од Европската Унија.
Туризмот како економска активност е сектор со најширок опсег во
споредба со кој било сектор во економскиот развој, поради тоа што има
поголем број значајни врски и економски поврзаности со други сектори отколку
која било друга економска активност и има многу важна улога во локалниот
економскиот развој.
3.1 Подршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни
планови, уредување на туристички и излетнички локалитети (изградба на
водовод, канализација, опремување со пристапни патишта, паркинг простори,
патеки за движење, информативни табли, сообраќајна сигнализација, изградба
и оддржување на пристаништа, поставување и оддржување на урбана опрема
во сите позначајни туристички локалитети.
Вкупно предвиден буџет: 1.200.000 денари
3.2 Управување со туризмот, евиденција, регистрација, категоризација и
стандардизација. Активноста предвидува продолжување со евиденција,
регистрација, категоризациај и продолжување на решенијата за категоризација
на сместувачки капацитети од мал обем
што претставува основа за
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управување со туризмот. Активноста исто така предвидува спроведување на
информативно едукативни работилници на туристичките субјекти за процесот
на категоризација на сместувачки капацитети од мал обем согласно
позитивните законски прописи.
Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари
3.3 Мапирање на угостителските капацитети како и сместувачките
капацитети од поголем обем во Општина Ресен. Активноста предвидува
изработка на база на податоци за туристичката понуда на Општина Ресен.
Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари
3.4 Основање на туристичко биро кое согласно член 49 од Законот за
туристичката дејност(„Сл Весник на РМ“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/2011,
47/2011, 53/2011, 123/12, 164/13 и 27/14) ги врши следните работи:
1. посредува во обезбедување на услуги во домашно сместување,
2. продава билети за културни, забавни, спортски, рекреативни и стопански
приредби,
3. продава сувенири, разгледници, брошури, туристички карти, филмови,
фороапарати и
4. дава туристички информации и врши дистрибуција на информативно –
промотивни материјали.
Вкупно предвиден буџет: 500.000 денари
3.5 Туристичка берза. Активноста предвидува формирање на он-лајн
берза на која регистрираните сместувачки капацитети од мал обем ќе ги нудат
своите услуги на домашни и странски гости. Со реализација на оваа активност
би се направил напредок во решавање на проблемот со нелегално нудење на
услуги за сместување во капацитети од мал обем.
Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари
3.6 Активни мерки за подобрување на конкурентноста и услугите во
туризмот. Активноста предвидува организација на обуки наменети за
давателите на услуги во туризмот од институции специлајизирани во оваа
област. Преку обуките предвидено е да се изврши стручно усовршување во
однос на видот и начинот на давање на услуги во туризмот како приготвување
и послужување на храна, бонтон во угостителството, промоција и маркетинг на
услугите и сл.
Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари
3.7 Промоција на туристичка понуда на Општина Ресен. Активноста
предвидува изработка на промотивен материјал, изработка и поставување на
билборди со туристички мотиви од Општина Ресен, остварување на контакти
со туроператори, остварување контакти со домашни и странски медиуми,
организирање и настапување на саеми за презетација на туристичката понуда
на Општина Ресен во земјата и странство.
Вкупно предвиден буџет: 800.000 денари
4. Проект : Пат на Светите Води (Поврзување на манастири на
источната страна од Преспанската Котлина)
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Врз основа на Одлука за поддршка на проектот Пат на светите води од
Советот на Општина Ресен бр.08-927/9 од 15.05.2017 год на 12.07.2017
поднесена е апликација за ко- за поврзување на манастири од с.Подмочани
до с.Долно Дупени со наслов „Пат на светите води“.
Апликацијата е поднесена по Првиот повик за изразување на интерес
бр.LRCP-1/17 од 14.03.2017 година во рамки на проектот „Локална и
регионална конкурентност“ финансиран од ЕУ и Светска Банка.
Проектот Пат на Светите води опфаќа реконструкција и надградба на
пешачки патеки, по шумски пат,
помеѓу манастирите и црквите од
с.Подмочани до с. Долно Дупени , на источната страна од Преспанската
Котлина. Пределот каде се наоѓаат патеките е многу атрактивен и еден од
најубаните предели во Македонија. Локацијата е на западната страна од Баба
Планина со извонреден поглед на Преспанското Езеро.
Очекувани резултати од проектот се следните:
1. Реконструирана планинска пешачка патека, поплочување со бекатон плочки
на три делници:
- Делница 1: св.Петар и Павле Подмочани – св.Петка Подмочани
- Делница 2: св.Илија Грнчари – св.Ѓорги Курбиново
- Делница 3: св.Ѓорги Курбиново – Пресвета Богородива Сливница
2. Поврзани споменици на културата по шумски пат
Со патеките ќе се обезбеди поврзување на споменици на културата кои се
важни за македонија и дестинациите и истите се наоѓаат покрај самите
пешачкии патеки.
3. Изработени рекламни материјали, мапи и ГПС андроид апликација за Пат
на Светите Води
Вкупниот буџет на предложениот предлог-проект изнесува:
64.893.850,05 МКД
Барани средства од донаторот: 54.186.918,56 МКД или 83,50 %
Сопствено учество : 10.706.931,49 или 16,50%
Фаза на проектот: Очекуваме одговор на поднесената апликација од
страна на донаторот
Вкупно предвиден буџет за 2018 година:68.483.850.05 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/23
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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22.
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 МБ – Прекугранична соработка
во Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата МБ – Прекугранична соработка во Општина
Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/22
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе
ПРОГРАМА
МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен
за 2018 година
1. Вовед
Со цел подобрување на општата локална клима и подобрување на
квалитетот на живот на локалното население во земјите вклучени во
прекуграничната соработка, а особено меѓу општините – кориснички на
проектите, Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски
развој и прекугранична соработка за 2018 година ја програмира Програмата за
прекугранична соработка. Оваа Програма е во согласност со надлежностите на
Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална Самоуправа,
Статутот на општина Ресен, други позитивни законски одредби на Република
Македонија, како и во согласност со препораките на ЕвропскатаУнија и
препораките на Владата на Република Македонија за користење на средства
од ЕУ фондовите.
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Специфични цели на оваа Програма се: економски развој на пограничните
региони; унапредување на инфраструктурата за туризам и транспорт,
активности од типот луѓе-кон-луѓе, унапредување на добрососедските односи,
негување на стабилноста, безбедноста и просперитетноста, преку економски
развој со акцент на одржлив развој на животната средина, заштитата,
унапредувањето и управувањето на природните богатства и екосистеми, како и
охрабрување на хармоничен, врамнотежен и одржлив развој.
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.
Очекуваме дека оние проекти што ќе се реализираат и оние кои ќе уследат
во наредниот период ќе бидат мост за градење цврсти односи на партнерство
и соработка на сите нивоа.
2. Извори на финансирање на програмата
Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен
за 2018 година и од други извори на финансирање.
Вкупно предвиден буџет: 7.000.000 денари
3. Програма за прекугранична соработка во Општина Ресен за 2018
година.
Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и
Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Ресен вклучени се во
процесот на изработка на програмите за работа и буџетско планирање, при
што Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и
прекугранична соработка за буџетската 2018 година ја предвидува програмата
МБ – Програма за прекугранична соработка во Општина Ресен.
Приоритети на прекугранична соработка за 2018 година:
 развој на прекуграничните економски, социјални и активности
поврзани со оддржливо користење на животната средина во
граничните области;
обработување на заедничките предизвици во полето на јавното
здравство, превенција и борба против организираниот криминал;
промовирање на правна и административна соработка;
промовирање на локални активности од типот „луѓе за луѓе“
зголемување на бизнис можностите на давателите на локални услуги и
операторите во областа на туризмот,
 поттикнување на меѓусебната соработка, разбирање и почитување,
како и заштита на културното наследство и вредности.
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3.1 Поттикнување на партнерство и прекугранична соработка
Важен аспект за развој на локалната економија е потикнување на
партнерство, остварување на прекугранична соработка и размена на искуства
со Европски градови и општини.
3.1.1 Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и
општини е исклучиво во функција на користење на средства од европски
фондови и размена на добри пракси и искуства. За реализација на овие
активности неопходно е да се организираат работни посети како на
претставници на Општина Ресен во други општини, така и нивни претставници
во нашата општина.
Вкупно предвиден буџет за точка 3.1: 500.000,оо денари
3.2. Засилување на административните капацитети на општината
3.2.1 Со цел изготвување поквалитетни проекти заради конкурирање
пред европските ИПА-фондови, потребно е засилување и надградба на
постојните капацитети на општина. За оваа активност неопходна е посета на
обуки организирани од државата и донаторите.
Вкупно предвиден буџет за точка 3.2: 500.000,оо денари
3.3 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти
Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во
зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како
прв услов за аплицирање на одреден проект. Секој донатор определува
посебни услови за локалната самоуправа кои треба да бидат обезбедени како
составен дел од апликацијата за соодветниот проект.
Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во
следните области:
3.1 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за аплицирање
на прекугранични проекти од ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу
Република Македонија и Република Албанија.
3.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за
реализирање на прекугранични проекти од ИПА Програмата за прекугранична
соработка меѓу Република Македонија и Република Грција.
3.3 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за учество во
пилот проектот SWG – Regional Rural Development Standing Working Group of
South Eastern Europe.
3.4 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за обука на
државните службеници од Општина Ресен за изработка и имплементација на
проекти со прекугранично влијание
Вкупно предвиден буџет за точка 3.3: 2.000.000,оо денари
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4.Имплементација на проектот „Помалку отпад 2“
Согласно Одлука за поддршка на проектот „Помалку отпад 2“ од Советот на
Општина Ресен бр.08-626/21 од 14.03.2016 година, проектот е аплициран за
ко-финансирање по Првиот повик за доставување проектни предлози од ИПА
Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија
2014-2020, во месец Април 2016 година.
Предлог-проектот е аплициран во рамките на приоритетната оска 2:
„Заштита на животната средина-транспорт“, специфична цел: 2.2. „Одржливо
управување и рециклирање на био-отпад“.
На ден 31.03.2017 година од страна на Заедничкиот Комитет за Мониторинг
на ЕУ донесена е одлука за ко-финансирање на Предлог-проектот „Помалку
отпад II“.
Предлог проектот е во фаза на пред потпишување на договор на
партнерите со донаторот.
Партнери на проектот се следните субјекти:
 Регионален центар за управување со отпад ДИАДИМА Грција – Водечки
партнер на проектот
 Општина Лерин Р.Грција – Партнер во проектот
 Општина Аминтаио Р.Грција – Партнер во проектот
 Општина Преспа Р.Грција – Партнер во проектот
 Општина Ресен Р.Македонија – Партнер во проектот
 ЈКП „Пролетер“Р.Македонија – Партнер во проектот
Основна цел на проектот е управување со органски отпад и промоција на
централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети во
прекуграничната област на Р. Грција и Р. Македонија.
Централизираното и децентрализирано компостирање се комплементарни
едно со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот како приоритет и
пренасочување на биоразградливиот отпад од неговото депонирање согласно
програмите на Европската Комисија од 2014 „Кон кружна економија : Програма
Нула отпад за Европа“.
Времетраење на проектните активности е 24 месеци.
- Буџет на проектот за Македонски партнери
Партнери
Општина Ресен
ЈКП Пролетер
Вкупно

Кофинансирање
од ЕУ
65.087,0 €
124.950,0 €
190.037,0 €

Сопствено
кофинансирање
*21.458,8 €
22.050,0 €
43.508,8 €

Вкупно
86.545,8 €
147.000,0 €
233.545,8 €

Очекувани резултати:
 Спроведување на теренско истражување за управување со отпадот од
храна (домови / ресторани )
 Изработка на
студија за техничките и оперативни потреби за
искористување на трската
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Набавка на опрема за јакнење на капацитетот на воспоставениот
децентрализиран систем, набавка на 500 контењери за собирање на
биоразградлив отпад
Набавка на опрема за
јакнење на централизираниот систем за
управување со отпад, набавка на опрема, камион кипер со кран,
харвестер за трска, шредер за биомаса, набавка на мал брод за
собирање на трска и трева од водата, и опрема за производство на
брикети
Спроведување на едукативна кампања за примарна селекција на
органски отпад, целна група домаќинства и училишта
Спроведување на обуки за компостирање и користење на компост за
агро-еколошки мерки, целна група овоштари.

-

Образложен буџет за активностите на Општина Ресен

Работен
пакет

Активн
ост

WP1

D1.5.2

Проектен
менаџер

WP1

D1.5.2

Финансиски
менаџер

WP1

D1.5.2

Ревизија

WP1

D1.5.2

Патување

WP1

D1.5.2

Дневни
трошоци

WP1

D1.5.2

Патување

WP1

D1.5.2

Сместување

WP1

D1.5.2

Дневни
трошоци

Дел

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БУЏЕТ
ОПШТИНА РЕСЕН
Вработен од општината ќе биде координатор на проектот за
Општина Ресен и ќе биде одговорен за:
α) Договор за партнерство б) известување,
в)
комуникација
г) внатрешна организација (известување,
регулативи, стандарди), д) односи со јавноста ѓ) завршување
на испораките, е) Финансиско известување.
Тој / таа ќе работи за 5 дена / месечно во период од
24 месеци
Вработен од општината ќе биде финансискиот менаџер за
Општина Ресен и ќе биде одговорен за финансискиот
мониторинг на проектот со обврски кои ги вклучуват, сите
потребни извештаи, како и плаќањата и наплатата на сите
финансиски документи во согласност со правилата на
програмата.
Тој / таа ќе работи за 4.75 дена / месечно во период од
24 месеци
Ревизија на проектот ќе биде извршена од надворешни
ревизори.
На почетниот kick-off состанок кој ќе се одржи во
канцелариите на ДИЈАДИМА, ќе учествуваат четири лица од
проектниот тим на Општина Ресен.
Растојанието Ресен-Кожани-Ресен е 376 км со цена од 0,15 €
за километар за гориво.
Четири члена од проектниот тим на Општина Ресен ќе добијат
компензација за дневни трошоци за првиот состанок за еден
ден
На последната конференција која ќе се одржи во Општина
Лерин, ќе учествуваат четири лица од проектниот тим на
Општина Ресен.
Растојанието Ресен-Лерин-Ресен е 140 километри со цена од
0,15 евра за километар за гориво
На последната конференција ќе учествуваат четири лица од
проектниот тим на Општина Ресен и ќе бидат сместени еден
ден
Четири вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе
бидат компензирани за дневни трошоци за последната
конференција за два дена
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Буџет

*3.792,00 €

*3.123,60 €

3.000,00 €

56,40 €

240,00 €

21,00 €

200,00 €

480,00 €
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Администрати
вен персонал

WP1

D1.5.2

WP1

D1.5.2

WP1

D1.5.2

WP2

D2.5.1

Администрати
вен персонал

WP2

D2.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP2

D2.5.2

Администрати
вен персонал

WP2

D2.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP2

D2.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP2

D2.5.2

Администрати
вен персонал

WP2

D2.5.2

Канцелариски
трошоци

WP2

D2.5.3

Администрати
вен персонал

WP2

D2.5.3

Техничка или
научна
експертиза

WP2

D2.5.3

Техничка или
научна
експертиза

Канцелариски
трошоци
Организација
за настани

Двајца вработени ќе бидат одговорни за подготовка на првиот
состанок во Ресен.
Тие ќе го направат записникот од состанокот и ќе му помогнат
на координаторот на проектот за извештајот од состанокот.
Тие ќе работат 5 дена / месечно во период од 1 месец
За првиот состанок ќе бидат потребни канцелариски
материјали, како хартија, пенкала итн.
Ручек ќе се одржи за време на првиот состанок во за
партнерите од проектот за 25 лица.
Вработен од Општина Ресен ќе биде одговорен за управување
и ажурирање на веб страната за време на имплементацијата на
проектот.
Тој / таа ќе работи 2,63 дена / месечно во период од
19
месеци.
Водич за третман на органски отпад и компостирање.
Согласно специфичноста на материјалот што треба да се
подготви, оваа активност треба да ја реализира експерт или
консултантска компанија во оваа област. Ќе биде ангажирана
консултантска компанија или експерт, со квалификации за
развој на Водичот. Компанијата / експертот ќе биде избрана
преку јавнa набавкa. Водичот ќе ги опфати сите чекори во
управувањето со органски отпад и компостирањето.
Домаќинствата, училиштата и земјоделците ќе бидат целни
групи во Водичот.
Двајца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе ја
преземат одговорноста за собирање на податоци и
подготвување на информации за летоци за презентација на
проектот. Тие ќе работат околу 12,5 дена / месечно во период
од 2 месеци.
Печатницата ќе биде избрана со јавнa набавкa да го дизајнира
и да го испечати Водичот за третман на органски отпад и
компостирање во 1000 примероци
Печатницата ќе биде избрана по пат на јавна набавка за
дизајнирање и печатење на материјали.
За потребите на проектот ќе бидат објавени следните
материјали:
- летоци за презентација на проектот - 1000 примероци
-2 банери за состаноци и настани.
Двајца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе ја
преземат одговорноста за промовирање на Водичот за третман
на органски отпад и компостирање.
Тие ќе работат за 7,5 дена / месец во период од 6 месеци.
Промоцијата на Водичот ќе се спроведува преку директни
контакти со населението, на јавни настани, како и електронски
медиуми.
Набавка на канцелариски материјали
Двајца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе
работат на собирање резултати од сите партнери од проектот.
По собирањето, ќе се организираат и синтетизираат резултати
од проектот со цел изработка на публикација.
Официјален преведувач (кој ќе биде избран со јавна набавка)
ќе го ја преведе Публикацијата од финалните резултат на
проектот на англиски јазик.
Официјален преведувач (кој ќе биде избран со јавна набавка)
ќе го ја преведе Публикацијата од финалните резултат на
проектот на грчки јазик.
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200,00 €
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WP2

D2.5.3

Комуникација/
Печатен
материјал

WP2

D2.5.3

Канцелариски
материјали

WP2

D2.5.4

Патување

WP2

D2.5.4

Патување

WP2

D2.5.4

Сместување

WP2

D2.5.4

Патување

WP2

D2.5.4

Дневни
трошоци

WP3

D3.5.1

Администрати
вен персонал

WP3

D3.5.1

Канцелариски
трошоци

WP3

D3.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP3

D3.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP3

D3.5.2

Администрати
вен персонал

WP3

D3.5.3

Техничка или
научна
експертиза

Печатница избрана преку јавнанабавка ќе го преземе дизајнот
и ќе ја испечати публикацијата за конечните резултати од
проектот на 3 јазици, 1400 копии
(400 македонски,
800 грчки, 200 англиски).
Набавка на канцелариски материјали
Четири членови од проектниот тим на Општина Ресен и
четири члена на проектниот тим на Пролетер ќе учествуваат
на студиско патување во Белгија (посета на европската мрежа
за компостирање).
Ќе се патува во Белгија со авион
Четири членови од проектниот тим на Општина Ресен и
четири члена на проектниот тим на Пролетер ќе патуваат од
Ресен до аеродромот во Скопје или до аеродромот во Солун.
Четири членови од проектниот тим на Општина Ресен и
четири члена на проектниот тим на Пролетер ќе се сместат во
Белгија три ноќи една ноќ во Германија
Изнајмување на автомобил, гориво , патарина и паркинг.
Студиската посета вклучува посета на Европската мрежа за
компостирање во Бохум Германија, Влако Мехелен Белгија,
Гринјард - Сент Катије Вавер Белгија и Епагама - Брисел
Белгија.
Четири членови од проектниот тим на Општина Ресен и
четири члена на проектниот тим на Пролетер ќе добијат
надомест за студиско патување за 5 дена
Четири членови од проектниот тим на Општина Ресен ќе ја
преземат одговорноста за собирање на сите потребни податоци
за Општина Ресен потребни за подготовка на Акционен план
за управување со органски отпад и компостирање.
Тие ќе работат за 7,5 дена / месечно во период од 4 месеци.
Набавка на канцелариски материјали
Студија за оддржливо користење на трската во ПП Езерани.
Развојот на студијата е во согласност со Планот за управување
со ПП Езерани - IV.3.3. Програма - Истражување,
конзерваторски активности и мониторинг. Под-програма 3.6Управување со мочуришни трска и влажни ливади, Акција
3.6.1. - Развој на студија за употреба на трска. Планот за
управување со PN Ezerani 2012-2021, е одобрен од страна на
Министерството за животна средина и просторно планирање
со согласност бр.11-7682 / 2 од 05/09/2012 година. Советот на
Општина Ресен го усвои Планот за управување со Заклучок
бр. 07-264 / 4 од 26/09/2012 година.
Студија за одржливо користење на трската во ПП Езерани е
потребен документ за почнување со употреба на трска.
Печатница избрана преку јавна набавка / тендер) ќе го
дизајнираи ќе ја испечати Студијата за одржливо користење на
трска во ПП Езерани (500 примероци)
Двајца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе
бидат одговорни за промовирање на Студијата за одржливо
користење на трска во ПП Езерани.
Тие ќе работат околу 7,5 дена / месечно за период од 3 месеци.
Акционен план за управување со органски отпад и
компостирање.
Консултантска компанија/експерт ќе биде одговорна синтеза и
организација на резултатите од теренските истражувања. Исто
така ќе изработи и изготви Акционен план за управување со
органски отпад и компостирање.
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5.000,00 €
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WP3

D3.5.3

Техничка или
научна
експертиза

WP5

D5.5.1

Администрати
вен персонал

WP5

D5.5.2

Техничка или
научна
експертиза

WP5

D5.5.2

Канцелариски
трошоци

WP5

D5.5.3

Администрати
вен персонал

WP5

D5.5.3

Комуникација/
Печатен
материјал

WP5

D5.5.3

Патување

WP5

D5.5.4

Останато

WP5

D5.5.4

Администрати
вен персонал

WP5

D5.5.4

Канцелариски
трошоци

Печатница избрана преку јавна набавка / тендер) ќе го
дизајнира и ќе го испечати Акционен план за управување со
органски отпад и компостирање. (500 примероци)
Тројца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе
бидат одговорни за придонес кон обуките на граѓаните и
земјоделците во период од 6 месеци.
Тие ќе работат за 1,2 дена / месечно за период од
6
месеци.
Едукативна кампања за третман на органски отпад и
компостирање.
Избраниот контрактор по пат на јавна набавка/тендер ќе
подготви и ќе спроведе акционен план за едукативни кампањи
за третман на органски отпад и компостирање.
Целни групи ќе бидат домаќинствата и училиштата.
Изведувачот ќе подготви материјали и активности за
подигнување на свеста кај избраните целни групи.
Набавка на канцелариски материјали за спроведување на
едукативни кампањи (хартија, пенкала, папки, итн.)
Печатени со логото на проектот
Организирање на натпревар на тема компостирање.
Основните училишта ќе бидат мотивирани да подготват
креативни презентации за дадената тема, како го гледаат и
разбираат компостирање.
Наградата ќе се додели на основното училиште-победник на
натпреварот.
Оваа награда ќе ја користи училиштето за набавка на потребни
материјали, опрема и слично.
Тројца членови од проектниот тим на Општина Ресен ќе
користат возило за посета на училиштата во Општина Ресен со
цел организација на натпреварот.
Растојание приближно 1000 километри со цена 1,35 евра по
километар за гориво
Обуки за стекнување на знаења за производство и примена на
компост при примена на агро-еколошки мерки во
овоштарството
Главната тема на обуките ќе биде производство на компост и
негово користење во земјоделството.
На учесниците
ќе им биде презентирано за проценетата количина на компост
што може да се користи во земјоделството. Предностите на
користење на компост во земјоделството, процесот на
производство на компост, компонентите на компостот и
влијанието врз земјоделските производи, придобивките за
земјоделското производство, општото знаење за органското
земјоделство, како и слични теми во врска со употребата на
компост.
Овие обуки ќе бидат мотивација за земјоделците да користат
компост во овоштарниците и да започнат со производство на
компост за самите себе.
Двајца вработени од проектниот тим на Општина Ресен ќе
помагаат при организација на обуките за овоштарите.
Тие ќе работат 7,5дена/месечно во период од 5 месеци.
Набавка на канцелариски материјали за спроведување на
обуката (хартија, пенкала, папки, итн.) Печатени со логото на
проектот

Кофинансирање од Европска унија
Сопствено кофинансирање на Општина Ресен
Вкупен буџет на проектот за Општина Ресен
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2.000,00 €

*986,40 €

5.000,00 €

1.000,00 €

*1.288,80 €

3.000,00 €

150,00 €

6.000,00 €

*1.809,00 €
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*21.458,8 €
86.545,8 €
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*Ставки на сопствено кофинансирање на Општина Ресен
Сопственото кофинансирање на Општина Ресен е преку платите на
вработените кои се ангажирани за имплементација на проектот.
Вкупно предвиден буџет за точка 4: 4.000.000,оо денари
Вкупно предвиден буџет за 2018 година: 7.000.000,оо денари
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/24
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

23.
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 ЈГ-изградба на системи за водоснабдување
ЈГ0-водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата за ЈГ-изградба на системи за
водоснабдување ЈГ0-водоснабдување со вода за пиење во населените места
кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2018
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2017 година.

Бр.09-2560/23
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
99
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Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за градежно
земјиште („Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13 и 44/15), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 5/02), член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “ бр. 07/10 и
13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017
година, донесе:

ПРОГРАМА
ЈГ – изгарадба на системи за водоснабдување
ЈГ0 - водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за
2018 година

Програма за водоснабдување со вода за пиење во населените места кој
не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2018 година
А. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА
Предмет на оваа Програма е анализа на состојбата со вода за пиење во
населените места што не се приклучени на регионалниот водовод, а со вода за
пиење се снабдуваат преку сопствени водоводи од локални извори, бунари и
со пумпање од Преспанското Езеро како и средствата што се планираат за
снабдување со дополнителни количини на вода за пиење за 2018 година.
Населените места кои не се приклучени на регионалниот водовот со
сопствени средства преку самопридонеси, со средства од Буџетот на Општина
Ресен или надлежните Министерства на Република Македонија како и со
домашни и странски донации го решиле целосно или делумно проблемот со
вода за пиење.
Во најголем број од селските населби проблемот е решен со изградба на
водоснабдителни системи преку зафаќање на планински извори, а има и
населби каде водоснабдување за домаќинствата се врши преку пумпање од
бунари или езеро.
Сепак, и понатака постои во одредени селски населби недостаток
односно недоволни количини на вода за пиење од постојно зафатените извори,
а тоа се чуствува во летниот перид кога се јавуваат зголемени потреби. Но, ако
имаме во одредени селски населби проблем со намалување на издашноста на
изворите со вода за пиење во летниот период, некаде се јавува и ненаменско и
несовесно трошење на истата. Режимот на снабдување со вода за пиење во
овие неселени места се регулира со посебна Одлука која ја носи Месната
заедница и се објавува во Службен гласник на Општина Ресен.
Општина Ресен преку своите Програми кои ги донесува Советот,
превзема активности за подобрување на состојбите, преку средства од Буџетот
на Општина Ресен или надлежните Министерствата како и од меѓународни
невладини организации и донатори.
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За истите активности Градоначалникот на Општина Ресен врши редовни
средби со граѓаните и претседателите на Месните заедници за разрешување
покрај
на
другите
комунални
проблеми
и
на
проблемите
со
вододоснабдувањето со исправна вода за пиење и давање на приоритети.
Оваа Програма има за цел обезбедување на доволни количини на
исправна вода за пиење и да се обезбедат и финансиски средства за 2018
година. Од тука како активности кои се планираат да се реализираат за време
на двегодишниот период ги издвојуваме следните:
1. Ресен –-доградба со реконструкција на водоводната мрежа во град
Ресен II фаза од примарна водоводна мрежа и секундарна мрежа – 25 000
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 во градот како и за развој на градот во
наредниот период. Оваа активност се предвидува со оваа Програма за 2018
година.
Средствата се обезбедени од Владата на Република Македонија преку
Министерството за транспорт и врски.
2. Избиште- изградба на водоснабдителен систем – 10.000.000,00 ден.
Избиште е
населба каде што не е решен проблемот со
водоснабдување со исправна вода за пиење.. Потребни финансиски средства
кои треба да се обезбедат со оваа Програма изнесуваат 10.000.000 денари ,со
што би се изработила комплетна водоводна мрежа во населеното место, а
техничките параметри ќе произлезат при изготвувањето на техничката
документација во текот на 2018 година.
Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет и донации..
3. Долно Дупени – подобрување на квалитетот на водата за пиење со
изведба на дополнителни хидротехнички објекти кои ќе го овозможат истото –
2.000.000.00 денари
Долно Дупени се снабдува со вода за пиење од планински извори на кои
во изминатиот перод издашноста на истите е намалена и преставува
недостаток од доволни количини на исправна вода за пиење. Од тука и
потребата со оваа Програма да се обезбедат финансиски средства за
снабдување со дополнителни количини на вода за пиење, а за истата
подобрување на квалитетот на водата за пиење со изведба на дополнителни
хидротехнички објекти. Потребни финансиски средства за изведување на
потребните активности изнесуваат 2.000.000,00 денари, а кои активности се
планираат да завршат во 2018 година.
Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет и донации.
4. Ресен – хидрантска мрежа на потезот од мостот на Голема река
до објектот на Противпожарната станица -изградба на водовод – 1 534
333.00 денари
Спрема согледувањата и развојните планови на градот, потребно е да се
преземат мерки за целосно разрешување на проблемот со водоснабдување на
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Противпожарната станица, како и за понатамошен развој во наредниот
период. Оваа активност е отпочната и на терен се изведуваат градежни работи
, кои согласно договорот за изведба помеѓу Општина Ресен и изведувачот на
работите,се предвидува изведбата да биде завршена до мај 2018 година.
Средствата се обезбедени од Швајцарска Амбасада преку UNDP.
5. Претор - Туристичка населба - изградба на водоснабдителен
систем – 6 426 851,00 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 за изведба, а за кои
се обезбедени
финансиски средства и истите ќе се употребат за реализација на проектот.
Потребни финансиски средства кои се обезбедени за оваа Програма
изнесуваат 6 426 851,00 денари.
На терен се отпочнати градежни активности , кои согласно договорот за
изведба помеѓу Општина Ресен и изведувачот на работите,се предвидува
изведбата да биде завршена до мај 2018 година.
Средствата се обезбедени од Швајцарска Амбасада преку UNDP.
6. Стење- зафаќање на дополнителни количини на исправна вода за
пиење – 2.000.000.00 денари
Стење се снабдува со вода за пиење од бушотини кои во изминатиот
перод издашноста на истите е намалена и преставува недостаток од доволни
количини на исправна вода за пиење. Од тука и потребата со оваа Програма да
се обезбедат финансиски средства за снабдување со дополнителни количини
на вода за пиење. Потребни финансиски средства за изведување на
потребните активности изнесуваат 2.000.000,00 денари, а кои активности се
планираат да завршат во 2018 година.
Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет и донации.
7.Сливница-изградба на водоводен систем за водоснабдување куќни
приклучоци- 550 375.00 денари
Жителите на с.Сливница имаат проблеми со водоснабдувањето од
постоечкиот водовод. Посебно во летниот период има недостаток од вода
поради недоволната издашност на изворот од кој селото се снабдува со вода.
За да се подобри водоснабдувањето во с.Сливница , во 2017 година се изгради
комплетна реконструкција на примарната водоводна мрежа и комплатно
изведен резервоар , со што се отсранија од употребаа азбесните цевки. Како
следна фаза се предвидува изведба на секундарна мрежа за која се
обезбедени средства со оваа програма , кои согласно договорот за изведба
помеѓу Општина Ресен и изведувачот на работите,се предвидува изведбата да
биде завршена до мај 2018 година.
Средствата се обезбедени од
Швајцарска Амбасада преку UNDP.
8. Изготвување на проектна документација –2.000.000,00 денари
Населените места во Општина Ресен кои не се приклучени на
регионалниот водовот се снабдуваат со вода за пиење од локални извори,
бунари и со пумпање од Преспанско Езеро.
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Во овие населени места проблем се јавува во летниот период со
снабдување со доволни количини на исправна вода за пиење. Од тука се
јавува и потребата како активност за периодот од 2017 година да се изготват за
повеќето селски населби проектни документации во кои ќе се предвидат
снабдување со дополнителни количини на исправна вода за пиење.
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен .
9. Набавка и изведба на хлоринатори – 250.000,00 денари.
Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот водовот и
се снабдуваат со вода за пиење од локални извори, истата не ја хлорираат. Од
овие објекти перманентно преку Заводот за здравствена заштита во Битола се
зема вода за лабараториска анализа во поглед на хемиската и
бактериолошката исправност, при што од лабараторискиот преглед на водата
се констатира дека примерокот одговара на Правилникот за безбедноста на
водата за пиење, но истата не се хлорира. Од овие причини како активност во
оваа Програма за периодот од 2018 година се предвидува да се обезбедат
финансиски средства во висина од 250.000,00 денари за набавка и изведба на
хлоринатори, кои средствата ќе се обезбедат 50 % од Буџетот на Општина
Ресен и 50% од донации.
Б. ЦЕЛ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ
Програмата за водоснабдување во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод за 2018 година има за цел обезбедување
поквалитетно водоснабдување со исправна вода за пиење преку зафаќање на
дополнителни количини на вода, филтрирање на истите и поставување на
хлоринатори како и изготвување на проектни документации.
В. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ
Населено место:

активност:

СРЕДСТВА

вкупен износ во денари

1. Ресен –-доградба со реконструкција на водоводната мрежа
во град Ресен II фаза од примарна водоводна мрежа и
секундарна мрежа
– 25.000 000.00 ден.
2. Избиште- изградба на водоснабдителен систе – 10.000.000,00 ден.
3. Долно Дупени – подобрување на квалитетот на водата за пиење
со изведба на дополнителни хидротехнички објекти кои ќе го овозможат
истото
– 2.000.000.00 ден.
4. Ресен – хидрантска мрежа на потезот од мостот на Голема река до
објектот на Противпожарната станица - изградба на водовод
– 1 534 333.00 ден.
5. Претор систем

Туристичка населба - изградба на водоснабдителен
– 6 426 851,00 ден.
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6. Стење- зафаќање на дополнителни количини на исправна вода за
пиење
– 2.000.000.00 ден.
7.Сливница-изградба на водоводен систем за водоснабдување куќни
приклучоци
- 550 375.00 ден.
8. Изготвување на проектна документација
9. Набавка и изведба на хлоринатори
ВКУПНО ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА:

–2.000.000,00 ден.
– 250.000,00 ден.
39 761 559,00 ден.

Извори на финансирање: Буџет на Општина Ресен, Републички буџет,
Министертво за транспорт и врски и домашни и странски донации.
Рок на реализација на оваа Програма е за 2018 година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2467/25
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

24.
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 ЈИ-изградба на канализациони системи ЈИОизградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2018 година.
Се прогласува Програмата ЈИ-изградба на канализациони системи ЈИОизградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2018 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017
година.

Бр.09-2560/24
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за градежно
земјиште („Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13 и 44/15), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 5/02), член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010,
13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 30.11.2017 година, донесе:

ЈИО -

ПРОГРАМА
ЈИ – изградба на канализациони системи
изградба на фекални канализации во Општина Ресен за
година

2018

Вовед
Во општината Ресен, проблемот со зафаќање на отпадните и фекалните
води од населените места на територијата на општината делумно е решен со
колекторскиот систем кој ги обработува отпадните и фекалните води од градот
Ресен, с. Јанковец, с.Царев Двор и с. Езерени.
Меѓутоа и понатаму постојат
одредени селски населби кај кои
проблемот со фекалните води не е решен, а за што би требало да се
превземат конкретни мерки.
За таа цел се изготвува оваа Програма со предмет анализа за
состојбата со фекалните
води
кои се ослободуваат од селата: Стење,
Љубојно ,
Козјак, Подмочани, Грнчари , Дрмени и Јанковец и нивно
канализирање до секундарна мрежа и носење до пречистителни станици од
каде би се испуштале во езерото односно реките.
Во населените места кои се опфатени со оваа Програма нема изградено
јавна канализациона мрежа, така што голем дел од одпадните и фекалните
води слободно истекуваат по површината на теренот, или пак во септички
јами ( онаму каде што има изградено) кои пак се полнат со подземни води и
истекуваат.
Сето ова преставува потенцијален извор на појава на епидемиолошки и
заразни заболувања на населението и загадување на животната средина.
Тргнувајќи од изложеното се пристапи кон изработка на Програмата за
изработка на фекална канализација во овие населени места.
Активностите за реализирање на оваа Програма се предвидуваат да се
реализираат за 2018 година, а средствата се планираат да се обезбедат од
Буџетот на Општината, Владата на Република Македонија и донации.
1. Стење – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица – 42 424 095.00 денари.
Со изградба на овој се планира да се канализираат отпадните и
фекалните води од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни
и фекални води ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во
колектори кои водата ќе ја носат во пречистителна станица која е предвидена
да се изгради на околу 300 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон езерото.
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Канализационата мрежа се предвидува да биде од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа ќе изнесува 1,60 м и
ќе овозможува прикличување на околните станбени и други објекти. Трасите
на канализационите водови минуваат по сите улици така што некаде е
потребно да се изврши сечење на асвалтната лента со ширина од 1,00 м
вдолж патот. По должина на
трасата се предвидува да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.
2. Јанковец - доизградба на фекална канализација – 12 239 562,00
денари.
Со изградба на овој систем се планира канализирање на одпадните
води кои се ослободуваат од од домаќинствата и другите објекти од селото.
Истите ќе се прифаќаат преку секундарна мрежа и ќе се собират во
колектори кои фекалните и одпадните води ќе се носат во пречистителна
станица.
3. Грнчари - изградба на фекална канализација – 27 069 818,00
Денари.
Канализациониот систем во с.
Грнчари , предвиден е да биде
сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води а
атмосверските води и понатаму би истекувале слободно.
Водите се прифаќаат гравитационо во еден колектор а кон него се
приклучуваат споредните колектори кои тргнуваат од највисоките делови на
селото, поминуваат долж постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај регионалниот пат Р505 кон постоечата приклучна шахта на колекторскиот систем што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.
Како налзастапени објекти на канализационата мрежа се ревизионите
шахти на кои се приклучуваат објектите .
4. Подмочани - изградба на фекална канализација – 24 786 382,00
денари.
Канализациониот систем во с. Подмочани , предвиден е да биде
сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води а
атмосверските води и понатаму би истекувале слободно.
Водите се прифаќаат гравитационо во еден колектор а кон него се
приклучуваат споредните колектори кои тргнуваат од највисоките делови на
селото, поминуваат долж постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор.
Заедничкиот колектор минува покрај регионалниот пат Р-505 кон
постоечата приклучна шахта на колекторскиот систем што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.
Како налзастапени објекти на канализационата мрежа се ревизионите
шахти на кои се приклучуваат објектите .
5. Крани – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица – 41 986 243.00 денари.
Со изградба на овој се планира да се канализираат отпадните и
фекалните води од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни
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и фекални води ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во
колектори кои водата ќе ја носат во пречистителна станица која е предвидена
да се изгради на околу 600 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон реката.
Канализационата мрежа се предвидува да биде од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. По должина на трасата се предвидува да се постават ревизиони и
каскадно ревизиони шахти.
6. Дрмени - доизградба на фекална канализација – 1 600 020,00 денари.
Канализационата мрежа се изгради во 2017 година , но со до изградбата
на уште 6 краци од канализационата мрежа се планира заокружување на
целокупната примарна канализациона мрежа. Оодпадните води
кои се
ослободуваат од домаќинствата и другите објекти од селото се канализираат
во колекторски систем кој води до пречистителната станица во с.Дрмени ..
7. Изготвување на проектна документација – 1 000.000,00 денари
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
1. Стење – изградба на фекална канализациона
мрежа и пречистителна станица
2. Јанковец - доизградба на фекална канализација
3. Грнчари - изградба на фекална канализација
4. Подмочани - изградба на фекална канализација
5. Крани – изградба на фекална канализациона мрежа
и пречистителна станица
6. Дрмени - доизградба на фекална канализација
7. Изготвување на потребна документа

– 42 424 095.00
– 12 239 562.00
– 27 069 818.00
– 24 786 382.00
– 41 986 243.00
– 1 600 020.00
- 1 000.000.00

151 106 120,00 денари

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА :

Извори на финансирање: Општината Ресен, Република Македонија и
донации .
Рок на реализација на оваа Програма е 2018 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/26
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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25.
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 Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко
планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2018
година.
Се прогласува Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко
планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2018
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
30.11.2017 година.

Бр.09-2560/25
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 142/15) и член 23 став 1 точка 7 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 седница одржана на ден
30.11.2017 година, донесе:
ПРОГРАМА
Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2018година
Вовед
Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина
Ресен во 2015 година се планираат активности за изработка на урбанистички
планови како и нивни измени и дополнувања врз основа на анализата на
постојните планови, анализата на реализацијата на плановите, застареност на
плановите, нивна неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и
новите законски прописи за урбанистичко планирање.
Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на
Република Македонија, од Буџетот на Општина Ресен и од заитересирани
правни и физички лица.
За активностите
околу изработка на урбанистичките планови на
подрачјето на Општина Ресен, планирани се 20.033.558 ,00 денари.
108

04 Декември 2017 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 14

I.

Планови кои ќе ги финасира Општина Ресен

A. Измена и дополнување на ГУП
Модул 1:
Плански опфат е дефиниран со следните граници:
- север - дел од ул.,,Јосиф Јосифовски,, до спојот со ул.
,, Борис Кидриќ ,,
- исток - дел од ул.,,Јосиф Јосифовски,, и дел од ул. ,,11 - ти
Октомври,,
- југ - дел од ул. ,,29 - ти Ноември,, од спојот со ул. ,,11 - ти
Октомври,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,
- запад - од спојот на ул. ,,29 - ти Ноември,, со ул. ,,Борис Кидриќ,, до
спојот на ул. ,,Борис Кидриќ,, со ул. ,,Јосиф Јосифовски,,
Површина:----Цена : -----

П= 14,60 ха.
175.200,00 ден.

Модул 2 :
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - ул.,,Наум Веслиевски,, до граница на ГУП (Голема Река ),
- исток - граница на ГУП (Голема Река ), до спој со ул.,,29-ти Ноември,, и
ул.,,Наум Веслиевски,,
- југ - дел од ул. ,,29 - ти Ноември,, од спојот со граница на ГУП
(Голема Река ),
- запад - од спојот на ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,и дел од ул.,,11-ти
Октомври,,
Површина:----Цена : -----

П= 36,46 ха.
437 520,00 ден.

Б. Планови кои се во фаза на изработка и за кои се потпишани
договори, или во нареден период ќе добијат приоритет за нивно
донесување
1. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 5
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - дел од ул.,,Јосиф Јосифовски,, до спојот со ул.
,,Борис Кидриќ ,,
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-

исток - дел од ул. ,,Јосиф Јосифовски,, и дел од ул. ,,11 - ти
Октомври,,
југ - дел од ул. ,,29 - ти Ноември,, од спојот со ул. ,,11 - ти
Октомври,, и до спојот со ул. ,,Борис Кидриќ,,
запад - од спојот на ул.,,29 - ти Ноември,, со ул.,,Борис Кидриќ,, до
спојот на ул. ,,Борис Кидриќ,, со ул.,,Јосиф Јосифовски,,

Површина:----Цена : -----

П= 14,60 ха.
146.438,00 ден.

2. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 3 за Кумсал 2
Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - по осовина на ул. ,,Наум Веслиевски,, до Голема Река
- исток - граница на ДУП за УЕ - 3, Кумсал 2
- југ - по осовина на дел од ул. ,,29 - ти Ноември,, од спојот со ул. ,,11 ти Октомври,,
- запад - по осовина на дел од ул.,,11-ти Октомври,, и дел од осовина
на ул.,,Јосиф Јосифовски,,
Површина:----Цена : -----

П= 20,00 ха.
200.600,00 ден.

3. ДУП за ЗОНА I I за УЕ - 1
Границите на планскиот опфат:
- исток -дел од ул.,,Борис Кидрич,,
- север - ново проектирана улица,
- запад- граница на зона за индустрија по ГУП
- југ - градски гробишта
Површина:----Цена : -----

П= 36,15 ха.
362.585.00 ден.

4. ДУП за дел од УЕ - 1
Границите на планскиот опфат:
- југ - ул. ,,Преспанска,,
- исток - на дел ул.,,Борис Кидрич,, до џамија и дел на ул.,,Јосиф Јосифовски,,
- запад - до границите на ГУП
- север - граница со Зона 3
Површина:----Цена : -----

П= 27,00 ха.
540.000,00 ден.
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5. Измена и дополна на ДУП за УЕ - 4 ,,Јанковец,,
Границите на планскиот опфат:
- исток со магистралниот пат Битола – Охрид со почеток ,,Монопол,, пресек со
пат за манастир Св.Богородица
- запад - граница на ГУП
- југ - граница Монопол,
- север - дел од пат за манастир Св.Богородица
Површина:----Цена : -----

П= 15,50 ха.
155.465.00 ден.

6. ДУП –Д - 4 Гробишта и меморијални споменици
Планскиот опфат е дефиниран со следните граници:
- исток - дел од ул ,, Борис Кидрич ,,
- север -зелен појас по ГУП
- запад -граница на ГУП
- и југ- граница на ГУП
Површина:----Цена : -----

П= 11,00 ха.
220.000,00 ден.

7. УПВНМ за тур. нас. ,, Претор ,,
Граници : Граници дефинирани со веќе донесениот ДУП за
тур.нас. ,, Претор ,,
Површина:----Цена : -----

П= 95,00 ха.
448 400 ./. ден.

Вкупно :
2.686.208,00 ден.
==========================================================
II.

Изрботка на Општи акти на подрачјето на Општина Ресен

1. Општ акт за село Стење
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Стење
Површина:----П= 35,00 ха.
Цена : ----12.000,00 ден.
2. Општ акт за село Волкодери
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Волкодери
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Површина:----Цена : -----

П= 41.50 ха.
/ ден.

3. Општ акт за село Покрвеник
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Покрвеник
Површина:----П= 27,26 ха.
Цена : ----/ ден.
4. Општ акт за село Шурленци
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Шурленци
Површина:----П= 29.22 ха.
Цена : ----/ ден.
5. Општ акт за село Наколец
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Наколец
Површина:----П= 74,94 ха.
Цена : ----/ ден.
6. Општ акт за село Лева Река
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Лева Река
Површина:----П= 9,00 ха.
Цена : ----/ден.
7. Општ акт за село Избиште
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Избиште
Површина:----П= 16,00 ха.
Цена : ----/ ден.
8. Општ акт за село Долно Перово
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Долно Перово
Површина:----П= 18,39 ха.
Цена : ----/ ден.
9. Општ акт за село Горно Перово
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Горно Перово
Површина:----П= 13,82 ха.
Цена : ----/ ден.
10. Општ акт за село Претор
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Претор
Површина:----П= 18.85 ха.
Цена : ----/ ден.
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11. Општ акт за село Асамати
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Асамати
Површина:----П= 22.09 ха.
Цена : ----/ ден.
12. Општ акт за Сирхан
Граници : Опфатот на постоечките граници на Сирхан
Површина:----П= 22,20 ха.
Цена : ----/ ден.
13.Општ акт за село Рајца
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Рајца
Површина:----П= 10,00 ха.
Цена : ----/ ден.
14. Општ акт за село Прељубје
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Прељубје
Површина:----П= 4,50 ха.
Цена : ----/ ден.
15. Општ акт за село Коњско
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Коњско
Површина:----П= 16,95 ха.
Цена : ----/ ден.
16. Општ акт за село Лавци
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Лавци
Површина:----П= 31,26 ха.
Цена : ----/ ден.
17. Општ акт за село Отешево
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Отешево
Површина:----П= 11,81 ха.
Цена : ----/ ден
18. Општ акт за село Кривени
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Кривени
Површина:----П= 15,10 ха.
Цена : ----/ден.
Вкупно : ( по тендер ) 793 473.,00 ден.
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=============================================================
III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен
1. Урбанистички план за село Долно Дупени
Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно Дупени
Површина:----Цена : -----

П= 64,00 ха.
513.536,00 ден.

2. Урбанистички план за село Стење
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 36.00 ха.
288.864,00 ден

3. Урбанистички план за село Претор
Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Претор
Површина:----Цена : -----

П= 25,00 ха.
200.600,00 ден.

4. Урбанистички план за село Крани
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 50,00 ха
401.200,00 ден.

5. Урбанистички план за село Арвати
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 40,00 ха
320.960 ,00 ден.

6. Урбанистички план за село Подмочани
Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани
Површина:----П= 40,00 ха.
Цена : ----320.960,00 ден.
7. Урбанистички план за село Грнчари
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Граници : Опфат на постоечките граници на с. Грнчари
Површина:----Цена : -----

П= 41,50 ха.
332.996,00 ден.

8. Урбанистички план за село Сливница
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 20,00 ха.
160.480,00 ден.

9. Урбанистички план за село Штрбово
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 75,00 ха.
601.800.00 ден.

10. Урбанистички план за село Наколец
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 81,00 ха.
1. 620 000.00 ден.

11. Урбанистички план за село Љубојно
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 50,00 ха.
1.000.000,00 ден.

12. Урбанистички план за село Брајчино
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 30,00 ха.
600.000,00 ден.

13. Урбанистички план за село Горна Бела Црква
Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Горна Бела Црква
Површина:----Цена : -----

П= 27,00 ха.
540.000,00 ден.

14. Урбанистички план за село Лева Река
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Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Лева Река
Површина:----Цена : -----

П= 17,00 ха.
340.000,00 ден.

15. Урбанистички план за село Крушје
Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Крушје
Површина:----Цена : -----

П= 82,00 ха.
1.640.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Избиште
Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Избиште
Површина:----Цена : -----

П= 25,00 ха.
500.000,00 ден.

17. Урбанистички план за село Царев Двор
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена : -----

П= 70,00 ха.
1.400.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Дрмени
Граници : проширен градежен опфат
Површина:----Цена :

П= 55,50 ха.
1.110.000,00 ден.

18. Урбанистички план за село Долна Бела Црква
Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Долна Бела Црква
Површина:----Цена : -----

П= 45,00 ха.
900.000,00 ден.

19. Урбанистички план за село Коњско
Граници : Проширен градежен опфат на селото Коњско
Површина:----Цена : -----

П= 20,00 ха.
400.000,00 ден.
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20.Урбанистички план за село Покрвеник
Граници : Проширен градежен опфат на селата
Површина:----Цена : -----

П= 40,62 ха.
487.440,00 ден.

21. Урбанистички план за село Волкодери,
Граници : Проширен градежен опфат на селата
Површина:----Цена : -----

П= 28,47 ха.
341.640,00 ден.

22. Урбанистички план за село Шурленци
Граници : Проширен градежен опфат на селата
Површина:----Цена : -----

П=10,00 ха.
120.000,00 ден.
Вкупно : 14.140.476,00 ден.
========================================================
IV. Урбанистички планови вон населено место на Преспанско Езеро
-плажи1. УПВНМ- Отешево
Површина:----Цена : -----

П=6.77ха.
135 400.00 ден.

2. УПВНМ- Претор
Површина:----Цена : -----

П=95.00 ха.
448.400.00 ден.

3. УПВНМ- Сливница
Површина:----Цена : -----

П=83.48 ха.
394.026.00 ден.

4. УПВНМ- Стење
Површина:----Цена : -----

П=76.82 ха.
362.591.00 ден.

5. УПВНМ- Крани
Површина:-----

П=12.00 ха
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Цена : -----

240 000.00 ден.

6. УПВНМ- Рибарско село
Површина:----Цена : -----

П=54.70 ха
258.184.00 ден.

7. УПВНМ- Долно Дупени
Површина:----Цена : -----

П=90.00 ха
424.800.00 ден.

8. УПВНМ- Коњско
Површина:----П=7.50 ха
Цена : ----150 000.00 ден.
============================================================
ВКУПНО = 2.413.401,00 денари
======================================================
V. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица
1. Урбанистички план за вон населено место Стење за изградба на
стопански комплекс Г2 - лесна незагадувачка индустрија во КО Стење м.в.
,,Чукалица ,,
Граници на планскиот опфат се :
- север - к.п. 9/30, к.п. 9/37, к.п. 9/38 и дел од патниот правец П-503
( Макази - Царина - Граница со Р. Албанија ),
- исток - дел од патниот правец П-503 ( Макази – царина - граница со
Р.Албанија ),
- југ - к.п. 308/1 и к.п. 9/1
- запад - к.п.9/1
Површина:
Цена :

П= 1,07 ха.
./. ден.

2. Урбанистички план за вон населено место за село Грнчари на м.в.
,, Кобел ,, во КО Грнчари
Граници : катастарска граница
Површина:----Цена : -----

П= 2,5 ха.
./. ден.

3. Урбанистички план за вон населено место за Туристичка населба на
брегот на Преспанското езеро на Потегот Царина - Отешево, Општина
Ресен
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Граници на планскиот опфат се :
- север -по граница на к.п. 37/2
- запад- по осовина на регионален пат Р - 503, Макази – Царина - Граница со
Р.Албанија
- исток - со границата по брегот на Преспанското Езеро
- јужната страна - оди по границата со к.п. бр. 155/1, к.п. 158и к.п. 159
Површина:
Цена :

П= 45,50 ха.
./. ден.

4. Детален урбанистички план за Зона 1, Блок 3, к.о. Ресен
Границите за планскиот опфат :
- север -осовина на ул. ,, 29 ти Ноември ,,
-исток -осовина на регулирано корито на Голема река,
- југ -ја пресекува к.п. 6384, граница на к.п. 4592/2 и к.п. 4592/1,
- запад- граница на к.п. 4592/1, ја пресекува к.п. 6384 до почетна точка.
Површина:----Цена:-----

П=

0,80 ха
./. ден.

5. Урбанистичка планска документација за плажи на Преспанското
Езеро, Општина Ресен
Границите и површините на планскиот опфат ќе се определуваат според
Планската програма, условите за планирање како и место положбата и
намената на објектите на самата плажа.
Плажите на Преспанското Езеро планирани се во к.о. Коњско, к.о. Отешово,
к.о. Сирхан, к.о. Претор, к.о. Сливница, к.о. Крани, к.о. Долно Дупени.
6. ЛУПД за фарма за тоф на јунци со придружни содржини на КП.бр.215,
216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 205 и дел од КП. 214 КО
Козјак ,Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север -- оди по линија на КП 223, 224, 225, 214 и 205
- исток – оди по граница на КП 205
- југ - се поклопува со границата на парцелата 205, потоа ја сечи
парцелата 214 и се движи по границите на парцелите 221, 220/1, 219,
218, 217/1 и 215.
- запад – оди по граница на КП 215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 222,
и 223.
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 4,26 ха.
7. Урбанистички план за вон населено место за изградба на стопански
комплекс со бензинска пумпна станица на магистралниот пат Битола –
Охрид М5 во Општина Ресен
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Граници на планскиот опфат се :
- север - по граница на к.п. 2750, к.п. 2749, к.п.2753
- запад- по западните граници на катастарски парцели к.п. 2754, к.п.2752, к.п.
2751 и к.п. 2750 .
- исток - по осовината на Магистралниот пат М5 ,Битола - Охрид
- југ- зафаќа дел од катастарските парцели к.п.2757/1 и дел од к.п. 2758.
Површина:
Цена :

П= 2,80 ха.
./. ден.

8. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-3 , Зона 1, дел Блок 1
(поранешна текс. Фабрика Преспатекс ) ,Општина Ресен .
Границите на плански опфат :
од север кон југоисток по осовина на ново проектирана ул.3. ,граница на Г.П.
1.25 осовина на новопроектирана ул.6., граница на Г.П. 1.25, 1.24, 1.21 осовина
на новопроектирана ул.. 3 до спој со почетна точка .
Површина:----Цена:----9.ЛУПД за К.П. 183/1 КО Козјак
угостителски единици

П=

1,12 ха
./. ден.

за комплекс со намена Б3 – големи

Граници на планскиот опфат :
- север -по граница на к.п. 183/1 КО Козјак
- запад - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак .
- исток - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак
- југ - по граница на к.п. 183/1 КО Козјак .
Површина:----Цена : -----

П= 0,9908 ха
./. ден.

10. ДУП за дел од УЕ3 , Блок 3, за Кумсал 2
Границите на плански опфат :
- север- осовина на планирана улица
- исток - граница на ГУП ( осовина на регулирано корито на Голема Река ) ; -југ- граница на наменска Зона домување ;
- запад – осовина на улица ,, Источна Собирна,,
Површина:----Цена:-----

П=

3,96 ха
./. ден

11. ЛУПД за Г2,Г3,Г4-лесна незагадувачка индустрија на КП.бр.6021 и
КП.бр.6007 КО Ресен ,Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
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-

Север источна страна се граничи со дел од КП.бр. 6039,-улица,, 4та,,
Источната страна сеграничи со западната грница со дел од
КПбр.6020,дел од КП бр. 6362/1 и КП.бр. 6008
Јужната страна граничи со северната страна на КП.бр.
3250,3251,3252/1.
Западната страна граничи со северна на КПбр. 5936, КПбр. 6362/2
КП бр. 6023 и КПбр. 6022.

Вкупна површина на плански опфат изнесува - П= 6.684м2. ( 0,67ха )
12. ЛУПД за К.П. 278/1 КО Курбиново
угостителски единици

за комплекс со намена Б3 –

Граници на планскиот опфат :
- север -по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- запад - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- исток - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
- југ - по граница на к.п. 278/1 КО Курбиново
Површина:----Цена : -----

П= 0,9908 ха
./. ден.

13.Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-2 , Зона за сервиси
КО Ресен ,Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север- граница се движи по постојна сообраќајница
- исток - граница се движи по оска на станбена улица предвидена во ГУП
- југ – границата се движи по граница на КП 5992, односно по граница на Зона
за сервиси дадена во ГУП на град Ресен.
- запад – границата се движи по оска на поистојна магистрална улица ,, Борис
Кидрич,, .
Површина:----Цена:-----

П=

3,37 ха
./. ден

14.Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-2 , Блок 2
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните границите на делови
од
ул.,, Коле Неделковски,, :
Површина:----Цена:-----

П= 0,68 ха
./. ден

15. Изработка на ДУП за Зона 1,блок 5 Ресен , за сервиси КО Ресен
,Општина Ресен
Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници:
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-север,североисток- осовина на ул. ,,4-та,, и ,, Корчуланска,,
- исток – осовина на регулирано корито на Голема Река
- југ – граница на ГУП на град Ресен.
- запад – граница на ГУП на град Ресен.
Површина:----Цена:-----

П= 5,80 ха
./. ден

16. Урбанистичко планска документација за верски објект – параклис
,крстилница и конаци КО Отешево
Граници : По границите на КП 1/3 КО Стење м.в. ,,Черти камен,,
Површина:----П= 1,42 ха.
17. Изработка на ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, дел за
комунални дејности дел становање во КО Ресен
Граници на опфат :
Границите на планскиот опфат на Детален урбанистички план за УЕ1 Блок 1
м.в. ,,Крсте Мисирков,, намена дел за комунални дејности дел становање во КО
Ресен,Општина Ресен и се движи по :
- На север : по КП 5477 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
- На запад : по КП 5449 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
- На југ : по КП 5452 во КО Ресен по дел осовина на ул.,, Крсте
Мисирков,,
- На исток : по КП 6375/1 по дел од осовина на ул.,, Борис Кидрич,,
Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 1,50 ха.

18. Изработка на Локална Урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б5- хотелски комплекси во КО Сливница
Локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со
намена Б5 на К.П.603 КО Сливница, во површина од 1,67ха. КО Сливница
,Општина Ресен
Граница на плански опфат се движи во следните граници :
- На КП 603 КО Сливница ,Општина Ресен
Вкупна површина на плански опфат изнесува
П= 1,67 ха.
VI. Планови кои можат да бидат финансирани од Буџетот на Република
Македонија
1. Туристичка Развојна Зони Стење
Граници : Граници со дел од КП1
Површина:----Цена : -----

П=6.14 / ха.
./. ден.
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2. Туристичка Развојна Зони Отешево
Граници : Граници со дел од КП1
Површина:----Цена : -----

П=

5,00 / ха.
./. ден.

3. Проширување на ГУП за град Ресен
Граници на опфат :
Границите на планскиот опфат за проширување на ГУП на град
движи по :
-

Ресен

се

На север : до постојна граница на ГУП за град Ресен
На запад по осовина на Голема Река
На југ : до КП 6336/2, КП 6336/3, КП 6348/1 и КП 6350,
На исток : до КП 6355/2, КП 6355/3, КП 6355/1 КП 6353/2 КП 6309/1,
КП 6297, КП 6288/1, КП 6290/1, КП 6289/3, КП 6289/1, КП 6195/5, КП
6186, КП 6187/1, КП 6192/2, КП 6192/3, КП 6185, КП 6183, КП 6171,
КП 6170/2, КП 6169 и КП 6168

Вкупна површина на плански опфат изнесува

П= 41,20 ха

4. Изработка на ДУП за УЕ-1 на град Ресен
Границите на планскиот опфат за изработка на ДУП за УЕ-1 на град
се протега по границите прикажани во ГУП за УЕ-1 за град Ресен.

Ресен

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/27
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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26.
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 ЈД-Изградба и реконструкција на локални
патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен за 2018 година.
Се прогласува Програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални
патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/26
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.

Врз основа на 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 30.11.2017 година, донесе
П Р О Г Р А М А
ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта
ЈД0 - изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Ресен за 2018 година
Вовед
Со оваа Програма се утврдуваат
средствата
за
изградба,
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на
територија на Општина Ресен и другите активности во 2017 година, нивниот
распоред и начинот на користењето.
Должината на локалната патна мрежа во Општината Ресен изнесува:
а. Патишта-асфалтирани 95 км,
б. Танпонирани 13 км,
в. Со земјен коловоз 30 км,
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Должината на уличната мрежа во Општина Ресен изнесува:
а. Улици-асфалтирани 404 км,
б. Тампонирани улици 14 км.
В. Со земјен коловоз
4,5 км.
Средствата за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта
и улици и изработка на техничка документација во 2018 година, се утврдуваат
на износ од 63.547.353,00 денари и ке се остваруваат од следните извори:
А. Јавно претпријатие за државни патишта на РМ, ....4.143.000,оо
денари,
Б..Средства од буџетот на општина Ресен за изработка на техничка
документација и
надзор..............................................................................2.000.000,00 денари
В. Средства од буџетот на општина Ресен ,Буџет на РМ или донации за
изградба на тротоари , улици и локални патишта
..........................................................................................6.600.000,00 денари
Г. Под-заем од Владата на Република Македонија,преку Министерство за
финансии од МБОР-Светска Банка според повик за подобрување на
општинските услуги МСИП 2...........21 225 398.00 денари
Д. Средства кои се предвидуваат за чистење на речни корита и
косини,риголи на патишта и улици кои се во надлежност на Општина Ресен.
Потребни средства за реализација ќе бидат обезбедени од буџетот на
Општина Ресен ,Буџет на РМ или донации, во вредност од
.........................................................................................1 000 000.00 денари
Ѓ. Средства од АФПЗРР за изградба на патот: спој со локален пат за
с.Болно – до манастир Св.Наум, ..............................3.428.955,00 денари
Е. Средства кои треба да се обезбедат од Буџетот на Влада на
РМ,АФПЗРР и донации за изградба на локални патишта кои треба да се
изведат во 2018 година...............................................15 150 000.00 денари
Ж. Реконструкција на дел од плоштад Цар Самоил и улица Гоце Делчев
во Ресен....................................................................... 10 000 000,00 денари
Вкупно приходи: ........................ 63 547 353.00 денари
А. Планираните средства во износ од 4.143.000,оо денари ќе се
користат за следните намени:
А1.За одржување на патишта (66%) ..................2.743.000оо денари
од кои:
А.1.1.За зимско одежување на локалните патишта и улици
( ~ 91%)...........................................................................2.500.000,оо денари
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А.1.2.За редовно и инвестиционо одржување на локалните патишта и
улици ( ~9 %)................................................ ..243.000,оо денари
Б. Средствата во износ од 2.000.000,оо денари кои се од Буџетот на
Општина Ресен ќе бидат искористени за изработка на техничка документација
и надзор, со која во иднина Општина Ресен ќе биде во можност да ги
реализира проектите.
В. За изградба на патишта,
улици , паркиралишта,тротоари
(34%)......................... 1.400.000,оо денари средства од ЈПДП и 6.600.000,00
денари од Буџетот на Општина Ресен,буџет на РМ и донации и тоа за:
- крпење на ударни дупки
(состојбата со ударните дупки, на улиците во градот Ресен и локалните
патишта на подрачјето на Општината ќе биде дадена од надлежниот
Сектор при Општината со извршениот увид на лице место и доставениот
извештај).
-поставување на сообраќајни знаци;
-реконструкција на трупот на патот;
-реконструкција на коловозни ленти;
-уредување на тротоари и банкини(тампонирање и поплочување );
-санирање на оштетени стопи и мостови;
-тампонирање на улици и пристапни патишта на подрачјето на
Општината..
(горе наведените работи да се изведуваат по приоритет)
В.1.Изградба на пристапни улици и улици каде што е изградена
водоводна и канализациона мрежа во градот Ресен со вкупна должина од
1000м
Г. 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 L=764.00 м, во
вредност од 6 854 828.00 денари
2. ул.,,29-ти Ноемвриʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до
ПС Ресен- со вкупна должина од околу L=1 313.00 м, во вредност од
11 148 850.00 денари
3. ул.,,Таше Милошевскиʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ
до паркиралиште кај општинската зграда- со вкупна должина од околу
L=256.00 м, во вредност од 3 221 720.00 денари
За реализација на реконструкцијата на овие улици, кои се наоѓаат во
централното грдско подрачје, потребни ќе бидат околу 21 225 398.00 денари,
кои се обезбедени со под-заем со Владата на Република Македонија,преку
Министерство за финансии од МБОР-Светска Банка според повик за
подобрување на општинските услуги МСИП 2.
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Д.Средства кои се предвидуваат за чистење на речни корита,канали за
одводнување на патиштата, косини,риголи на патишта и улици кои се во
надлежност на Општина Ресен.
Потребни средства за реализација ќе бидат обезбедени од буџетот на
Општина Ресен ,Буџет на РМ или донации, во вредност од 1 000 000.00
денари.
Ѓ. Согласно Програмата на Агенцијата за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој на РМ за финансирање на проекти од ЕЛС
по разни мерки, на почетокот од 2018 година треба да одпочне со прибирање
на понуди од заинтересираните ЕЛС и реализација на истите кои ќе бидат
одобрени во текот на 2018 година. За оваа цел Општина Ресен има приготвено
соодветна техничка документација која е апликативна за изградба на патот:
спој со локален пат за с.Болно – до манастир Св.Наум, во износ од
3.428.955,00 дена.
Е. Локални патишта кои треба да се изведат во 2018 година:
1. Изградба на локални патишта во Долно Дупени (крак 6 и крак 7) со
должина од L=597.00 м......................3 200 000.00 денари
2. Изградба на локалниот пат во Царев Двор со должина од
L=300.00 м............................................................1 500 000.00 денари
3.Изградба на повеќенаменско(баскет) игралиште во с.Крани со
површина од 550.00м2...............................................3 200 000.00 денари
4. Изгарда на локалниот пат Покрвеник и Волкодери со должина од
L=650.00 м..................................3 250 000.00 денари
5. Изградба на локалниот пат с.Подмочани во должина од L= 200.00
м
.........................................................................1 000 000.00 денари
6. Изградба на два локалнии патишта во Горна Бела Црква со
долѓина од L= 600.00 м.............................3 000 000.00 денари
____________________________________
Вкупно: 15 150 000.00 денари
Ж. Реконструкција на дел од плоштад Цар Самоил и улица Гоце Делчев
во Ресен.
Во 2016/2017 година се отпочна со реконструкција на улицата Мите
Богоевски која претставува фаза од реконструкцијата на плоштадот Цар
Самоил и улицата Гоце Делчев во Ресен, кои треба да се изведат во иднина во
две фази.Првата фаза која е дел од оваа програма се однесува на изградба на
дел од плоштад Цар Самоил и улица Гоце Делчев во Ресен, во вредност од
10.000.000,00 денари.
Потребни средства за реализација ќе бидат обезбедени од ,Буџет на РМ
или донации, во вредност од 10 000 000.00 денари.

Потребни средства за реализација на изградбата на локалните патишта
во населенита места на територијата на Општина Ресен, ќе бидат обезбедени
од буџетот на Општина Ресен ,Буџет на РМ или донации.
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Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/28
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.

27.
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 Програма ФА-уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2018 година.

Се прогласува Програмата ФА-уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2018 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 30.11.2017 година.

Бр.09-2560/27
04.12.2017 година
Ресен

Градоначалник
Живко Гошаревски с.р.
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Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за градежно земјиште
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15),
член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на
Р.М.“ бр. 5/02), член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен “ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 30.11.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ФА - уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Ресен за 2018 година
ВОВЕД
Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година,
изработена од Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски
развој и прекугранична соработка, ги одредува насоките за решавање на
комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, притоа обезбедувајќи
основни услови за развој на општината и зголумање на квалитетот на
живеење на нашите граѓани. Програмата го продолжува континуираниот развој
на Општина Ресен и зголемените инвестициони активности на општината во
наредниот период.
Уредувањето на градежното земјиште опфаќа изградба на објекти од
комунална инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до
градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна, фекална и
атмосферска канализација и друга инсталација со приклучоци до градежната
парцела.
Со оваа програма се уредува:
I.

Просторот кој е предмет на уредувањето

II.

Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште

III.

Изворите на финансирање на Програмата

IV.

Динамика на извршување на Програмата

V.

Преодни и завршни одредби

I.

ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор, кој е предмет на уредување, се смета изграденото и неизграденото
земјиште на подрачјето на Општина Ресен, простор утврден со Плановите
дефенирани во член 7 и член 50 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ( ,,Службен весник на Р.М. ,, бр. 199/14 и 44/15).
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II.
ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се
подразбира:
II- 1.
Подготвителни работи,
II- 2.
Расчистување на градежното земјиште
II- 1.

Подготвителни работи

Под подготвителни работи се подразбира:
изготвување урбанистички планови со комплетна инфрасртуктура,
оформување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и
елаборати,
изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од
комунална инфраструктура
регулирање на имотно – правни односи со сопствениците на имотите,
извршување на основни гео-механички испитувања за градежни парцели
каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.
II- 2.

Расчистување на градежното земјиште

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели се врши со цел
опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.
Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:
- отстранување, преместување на постојаните комунални објекти и инсталации што
сметаат при изградба и користење на нова градба,
- рушење на објекти и пренесување на шутот од урнатите објекти до депонија,
- асанциони работи ( израмнување на земјиштето, насипување, одводнување,
осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од отпад, растенија и други
асанциони зафати ),
- решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат
дејност
во објектите кои се уриваат, селидба на сопствениците со пренесување
на покуќнината и опремата.
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА:
А)
Надоместок за уредување на градежно земјиште
Б)
Изворни приходи на Општина Ресен
В)
Средства од Министерство за Транспорт и Врски
Г)
Средства од Министерство за финансии (Светска Банка)
Д) Средства од АФПЗРРМ
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Средствата во Програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2018
година се во согласност на Буџетот на Општина Ресен, дефинирани на следниот
начин:

ОПИС

Износ во
МКД

18.500.000

Ф10
Ф20

Урбанистичко планирање
Уредување на градежно земјиште

1.
2.
3.

Експропријација на градежно земјиште
Надзор на изведбата на градежни работи
Геодетски услуги (протоколи, нумерички и ажурирани пологи)

1.

Изработка на проектна документација за инфраструктура

Ј00
ЈГ0
ЈИ0

Одржување на урбана опрема
Изградба на системи за водоснабдување
Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни
води
Изградба на фекална канализација во селски населби по Програма
Зимска Служба по Програма

ФА0
Ј

1.
2.

ЈЗ0
ГДО

Уредување
трошоци)

на

градежно

13.500.000

земјиште

(капитални

Комунални дејности

10.000.000
2.000.000
1.500.000

5.000.000

5.000.000

193.367.679

500.000
39.761.559
153.606.120
151.106.120
2.500.000

Ј40

Јавно осветлување
Енергетска ефикасност на објекти во надлежност на
Општина Ресен
Јавна чистота

1.

Одржување на јавна чистота по Програма

1.

По програма

63.547.353

1.

по Програма

600.000

1.
1.
2.

Локален економски развој
Поттикнување и развој на туризмот во Општина Ресен
Прекугранична соработка

ЈД0
ЈФ0
Г

Изградба, реконструкција, одржување и заштита на
локални патишта и улици
Изградба на сообраќајна сигнализација
Локален економски развој

11.203.840
5.000.000
5.000.000

5.000.000

63.547.353

600.000

81.483.850

6.000.000
68.483.850
7.000.000

Вкупно: 373.702.722 денари
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IV.

ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и
технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за
уредување на градежно земјиште и другите средства во буџетот на Општина
Ресен.
Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение за
градење на објекти од комуналната инфраструктура
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина
Ресен.
2. Градоначалникот на Општина Ресен е должен за прераспоредувањето на
средствата на работите од една во друга позиција во износ од 5% да го
информира Советот на Општина Ресен, а за поголемо прераспоредување на
средства одлука мора да донесе Советот на Општина Ресен.

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

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2467/29
30.11.2017 година
Ресен

Претседател
Никола Станковски с.р.
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