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1.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување 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 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 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/1 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 и 149/14) и член 16 став 1
точка 1 од Статутот на Општина Ресен („Службен Гласник на Општина
Ресен“ бр 07/10 и 13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 16.12.2014 донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и за

условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа одлука се утврдува потребата за поставување на урбана
опрема и се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање на
одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини и
површини во сопственост на подрачјето на Општина Ресен.
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Член 2
Потребата за поставување на урбана опрема во смисла на оваа

одлука се смета за утврдена доколку за поставување на урбана опрема се
исполнети општите и посебните стандарди во Одлуката за утврдување на
стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен, како и условите, начинот и постапката утврдени во оваа одлука и
доколку поставувањето на урбана опрема е во согласност со одредбите на
законите и прописите донесени врз основа на закон во поглед на вршење
на дејност пред или надвор од деловен простор.

Член 3
Поставување на урбана опрема на јавни површини за чие одржување

е надлежна Општина Ресен се врши врз основа на одобрение за
поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на
Општина Ресен.

Член 4
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.

II. ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ

Член 5
За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема

заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на
Општина Ресен.

Член 6
Одобрението за поставување на урбана опрема се добива врз основа

на поднесено барање (формулар) кое се доставува заедно со комплетна
документација и тоа:

1. Урбана опрема која се поставува за вршење на угостителска дејност
(тераси со или без настрешници):

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

2. Урбана опрема која се поставува за вршење на угостителска дејност
(покриени и непокриени шанкови):

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
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- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ревидиран основен проект.

3. Урбана опрема која се поставува за вршење на трговска дејност
(продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и
сладолед):

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

4. Детски игралишта, рекламни паноа, фонтани, пливачки објекти, опрема
во функција на туристички, културни и спортски настани, настрешници кои
се поставуваат на јавна површина, типски објекти за обезбедување кои се
во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на
органите на државната управа и на резиденцијални објекти, паркинзи во
функција на објектите на органите на државната управа и објекти на
општините:

- Ревидиран основен проект.

5. Чешми, клупи, корпи за отпадоци, јавни санитарни јазли, телефонски
говорници, автобуски постојки, информативни паноа, платформи за јавни
манифестации на копно и водена површина:

- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

Член 7
Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер од

членот 6 точка 1, 3 и 5 треба да биде изработена од овластена геодетска
фирма.  Истата треба да содржи детален цртеж со опис на површината со
околните објекти и елементи на комунална инфраструктура и детално
претставена урбана опрема за која се бара одобрение во размер.

Член 8
Основен проект од членот 6 точка 2 и 4 треба да се изработи

согласно пропишаните услови и стандарди и да ги содржи следните
прилози:

- регистрација на дејност со соодветните документи за правниот
субјект кој ја изготвува техничката документација,

- технички опис,
- детален цртеж со опис на постојната површина на која се бара да

се постави урбана опрема во размер,
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- детален цртеж со опис на новата состојба на бараната површина
со околните објекти и елементи на комунална опрема и
инфраструктура во размер,

- детален цртеж со опис и детали на урбаната опрема што ќе се
лоцира на бараната површина во размер

          Основниот проект од ставот 1 на овој член се доставува во 3
примероци.

Член 9
Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за

урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична
соработка на Општина Ресен (во натамошниот текст надлежен сектор на
Општина Ресен).

Надлежниот сектор на Општина Ресен врши проверка на
документацијата која се доставува во прилог на барањето од аспект на
усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа
на закон, општите и посебните стандарди утврдени во одлуката за
утврдување на стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен.

Член 10
Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да

важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:
- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение

за нејзино поставување,
- не се постапува по акти на надлежни инспекции издадени во

вршење на инспекциски работиво рамките на нивно овластување.
Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се

издаде во наредниот период од 6 месеци.

Член 11
Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за

поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја
издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со
договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Член 12
Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи

ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со
закон.

Член 13
Одобренијата за поставување на урбана опрема на подрачјето на

Општина Ресен ќе се издаваат врз основа на Програмата за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

III. НАДЗОР
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Член 14
Правните лица, трговците поединци и физичките лица кои имаат

поставено урбана опрема должни се да го усогласат своето работење со
одредбите на оваа одлука во рок од 1 месец од денот на нејзиното
влегување во сила.

Доколку во рокот од став 1 на овој член, лицата од став 1 од овој
член не добијат одобрение за поставување на урбана опрема должни се
јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од
поставенената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета на
нивен трошок.

Член 15
Водењето на постапките за издавање на одобрение за поставување

на урбана опрема ќе се врши во согласност со стандардите за поставување
на урбана опрема утврдени со одлуката за утврдување на стандарди за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Член 16
Инспекцискиот надзор врз спроведување на оваа одлука врши

овластениот комунален испектор и овластениот инспектор за градежништво
и урбанизам.

Член 17
Со денот на влегување на сила на оваа Одлука, престанува да важи

Одлуката за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и
условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување
на урбана опрема бр.07-1468/15 од 29.05.2013 година, како и Одлуката за
измени на одлуката за утврдување на потребата за поставување на урбана
опрема и условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема бр.07-1664/5 од 10.06.2013 година.

Член 18
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен

Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3696/3 Претседател
16.12.2014 година                                                       Методија Пашковски с.р.
Ресен
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2.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката  за утврдување на стандардите за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува 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 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/2 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен
Весник на Република Македонија“ бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 47 од
Статутот на Општина Ресен (,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.
07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
16.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема

на подрачјето на Општина Ресен

 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат стандардите за поставување на урбана

опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Член 2
Урбаната опрема може да се поставува согласно одредбите на

законите, прописите донесени врз основа на закон, стандардите во оваа
одлука, условите, начинот и постапката утврдени со посебни прописи.

Урбаната опрема може да се поставува и согласно посебни проекти,
доколку такви се изготвени за јавни површини од посебен интерес за
Општина Ресен.

Член 3
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Поимот урбана опрема употребуван во оваа одлука е со значење
определено во 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 и 149/14).

Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови
и означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и други
инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор
над нив.

Како јавни површини, во смисла на оваа одлука, се сматаат
изградени површини чија намена е за општа употреба до реализација на
нивната намена утврдена со урбанистички планови.

Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета
исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана
опрема.

Член 4
Одредбите на оваа одлука се применуваат при поставување на

урбана опрема на јавна површина, како и во случај кога урбаната опрема е
поставена на објекти или земјиште во сопственост.

Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на утврдените градежни
парцели согласно детален урбанистички план каде организацијата на
просторот се врши согласно планската и проектната документација
(просторите на пазари, саеми, автобуски станици, трговски центри,
индустриски и други јавни објекти).

II. ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 5
Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото двежење и да

се обезбеди непречен пристап до истата.

Член 6
Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана,

беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена на
современи материјали, чисти, исправни и естетски приватливи.

Член 7
Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции

на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не
се дозволуваат.

Член 8
Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или

отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти,
односно нивната функција на живеење и работење, да се загрозува
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сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна
површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетескиот и
општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали
естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не
смее да се создава нечистотја, бучава и лоша миризба.

Член 9
Поставување на урбана опрема, се врши на начин што истите не

смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а
нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен
начин и без оштетување на подлогата.

Член 10
Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се

одржува во хигиенски исправна состојба.
При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат

бариери во просторот кои можат да го попреат безбедното движење на
пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат
градежни зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на целата површина што се користи.

При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат
платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за
терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со
котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на
пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички.

Член 11
Минималната широчина на јавната површина на која може да се

постави урбаната опрема, изнесува 3.2 м.
При поставување на урбана опрема мора да се запазат следните

стандарди:
поставување на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80 м од
рабникот на коловозот, односно 1.5 м до 2.5 м од рабникот на коловозот
(автобуски постојки, рекламни и нформативни паноа и телефонски
говорници).

Минималната височина при поставување на чадори за сонце
изнесува 2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната
височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.

Член 12
Поставување на урбана опрема пред деловните објекти каде што се

врши дејност, е дозволено само во широчина на деловниот објект кон
јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа одлука и
условите од други прописи.
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Урбаната опрема што се поставува по повод манифистации,
презентации, изложби и за вршење на угостителска и трговска дејност,
секојдневно по завршување на работното време се отстранува од јавната
површина.

Член 13
При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната

слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува
1.5 м.

Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот постои
реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаците и
бараниот простор за поставување на опрема (столбчиња, денивелација и
сл) но просторот за движење не може да биде помал од 1.2 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се
мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на
тротоарот има дрва, комунален или рекламен објект, широчината на
слободната продна површина се мери од граничникот на дрвото или од
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен
објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на
користење.

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од
тротоарите во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на
вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8.0
м од пресечната точка на двете регулациони линии.

Доколку пешачката површина е поголема од 5.0 м во радиусот на
свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за тераса при што
треба да се запази проодна површина со ширина од 1.5 м од работ на
коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален, рекламен
објект и сл).

Член 14
При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да

обезбеди:
-  соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни
мрежи за предвидениот временски период (електронапојување,

водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски
комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни

лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат
со објектите на инфраструктурата.
-  согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост,

кога земјиштето се користи за јавна употреба.

Член 15
При поставување на урбана опрема, покрај овие услови, мора да се

почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото
движење и видот на дејноста која се врши и сл.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема,
е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е
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утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно
мислење од органот на државната управа надлежен за работите на
заштитата на културно – историско наследство, односно на природата.

III- ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Тераси со или без настрешници

Член 17
Тераси со или без  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, согласно Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање, особено по однос на
минималните димензии на пешачки површини – тротоари, по однос на
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).

Се забранува покривање на урбана опрема на тераса со најлони.
За заштита на елементи на урбаната опрема за време на врнежи истата
може да се прекрие со леснен материјал или елементите да се отсранат од
јавната површина. При тоа се забранува складирање на урбаната опрема
покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улицата и негово
натрупување на куп.

Член 18
На површината на која се поставува урбана опрема за организација

на тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици,
настрешница или тенда, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда.

Сите елементи на опремата што се поставува на тераса (маси,
столици, настрешница, чадори, жардињери, ограда и сл.) не смеат да го
преминуваат работ на одобрената површина.

Јавна површина може да се користи за тераса (за вршење на
угостителска дејност) со поставување на опрема за тераса, а не и
дополнително друга опрема.

Член 19
Минимална ширина на површината потребна за поставување на

урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со
столови или клупи изнесува 1.5 м.

Член 20
Масите и столиците како елементи на терасата мора да бидат

изработени од квалитетни материјали. На определени простори: пешачки
зони, плоштади и во заштитени зони може да биде пропишан видот на
опремата со посебен акт.



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

Член 21
Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и

настрешници) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја
и облик и да сочинуваат една естетска целина.

Член 22
Чадорите треба да се со минималната слободна височина од 2.4 м.

Чадорите поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја
надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само
одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени за подлогата.

Член 23
Тендите се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно

поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната
површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот
на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се организираат летните
тераси минималната слободна височина изнесува 3.2 м.

Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само
одобрениот простор за тераса.

Страните на тендата на смеат да се затвораат со најлон или било
каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта
од тендата заради изградбата на зимска градина на јавна површина.

Член 24
Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се

поставува на столбови кои не смеат да бидат прицврстени за јавната
површина, со платно или со роло механизам.

При поставување на настрешници минималната слободна височина
изнесува
3.2 м.

Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови
на направи за заштита од атмосферски влијанија.

Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта до подлогата.

Член 25
Оградите и жардињерите поставени на тераса не смеат да

излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за тераса,
да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од
0.8 м.

Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни
материјали со високо естетеско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон
пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни
тераси.
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2. Покриени и непокриени шанкови

Член 26
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад, во парк, на

кеј, 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.

Член 27
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

Член 28
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.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со
деминзии од 1.0 м х 1.2 м за луѓето со хендикеп.

Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или
прикачени за светилки или фасади на објекти.

5. Информативни паноа
Член 29

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
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Член 30
Рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во

профилот на сообраќајниците, а во согласност со законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата (,,Службен Весник на РМ,, бр.54/07, 86/08, 98/08 и
64/09 ) и посебните акти на Општината.

7. Јавни санитарни јазли
Член 31

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
Член 32

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.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите
изнесува 1.5 м х 1.5 м, како би се овозможило нивно непречено
функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните
пешачки движења.

9. Автобуски постојки
Член 33

Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните патишта, а
димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина
од 4.0 м2 до 16.0 м2 и висина до 4.0 м од ниво на тротоар до врвот
на покривачот.

Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на
автобуски стојалишта и тоа:

а)  Тип А – само автобуска постојка
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
б)  Тип Б – автобуска постојка со билетара
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
в)  Тип В – автобуска постојка со киоск
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
г)  Тип г – автобуска постојка со билетара и киоск
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Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат

поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го утврдува
Општина Ресен.

При лоцирање на автобуски постојки потребно е да се обезбеди
минимум слободен прооден простор пред нив од 2.5 м.

10. Детски игралишта
Член 34

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
Член 35

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

Член 36
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.

При поставување на настрешници минималната слободна височина
изнесува
3.2 м.

Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта до подлогата.

13 .Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани

Член 37
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
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Член 38
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.

Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и
по завршувањето на манифистацијата, а просторот треба да се уреди во
првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

Член 39
Платформите поставени на вода се поврзени со копно со максимална

дозволена површина до 100 м2. Се поставуваат сезонски и се користат како
тераса или краткотрајно за одредени манифистации.

15. Типски објекти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско-конзуларните претставништва, на објектите на органите на
државната управа и резиденцијални објекти.

Член 40
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. Се поставуваат на одалеченост од работ на
коловозот на минимално растојание од 1.5м до 2.5м а од раскрсница 10 м
од почетокот на радиусот на дсно свртување.

На објектот може да се постави рекламен натпис со големина не
поголема од челото на објектот кој нема да го надминува горниот раб на
објектот за 50 см.

На надворешниот дел од објектот не се дозволени видливи
инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и
било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

16. Паркинзи во функција на објектите на органите на државната
управа и резиденцијални објекти

Член 41

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.

 IV- ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
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Член 42
Со денот на влегување на сила на оваа Одлука, престанува да важи

Одлуката за утврдување на стандардите за поставување на урбана опрема
на подрачјето на Општина Ресен бр.07-648/26 од 13.03.2012 година.

Член 43
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен

Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3696/4 Претседател
16.12.2014година Методија Пашковски с.р.
Ресен

3.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за користење простор пред деловна

просторија за вршење на трговска дејност

Се прогласува Одлуката за користење простор пред деловна просторија
за вршење на трговска дејност, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/3 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот на локална
самоуправа (,,Службен Весник на РМ“ Бр.5/02), член 8 став 2 од Законот за
трговија (,,Службен Весник на РМ“ Бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08,
20/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11 И 164/13 ), член 23 став 1 точка 43
од Статутот на Општина Ресен (,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.
7/10 и 13/13), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
16.12.2014 , донесе

О Д Л У К А
за користење простор пред деловна

просторија за вршење на трговска дејност

Член 1
Со оваа Одлука се уредува начинот на поставување и користење на

простор пред деловна просторија за поставување на опрема за вршење на
трговска дејност од страна на физички и правни лица, постапката за
добивање одобрување и инспекцискиот надзор.

Член 2
Користење на простор пред деловна просторија за вршење на

трговска дејност е дозволено само ако е во согласност со одредбите на
оваа Одлука.

Член 3
Поставувањето на опрема пред деловни простории за вршење на

трговска дејност треба да биде во согласност со Одлуката за утврдување на
стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен и со Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен.

Член 4
Поставување на опрема пред деловни простории за вршење на

трговска дејност се врши врз основа на одобрение кое го издава
Градоначалникот на Општина Ресен.

Член 5
Времетраењето на одобрението за поставување на опрема за

вршење на трговска дејност пред деловна просторија 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.

Член 6
За добивање на одобрение за поставување на опрема за вршење на

трговска дејност, заинтересираниот субјект поднесува барање (формулар)
до Градоначалникот на Општина Ресен кое се доставува заедно со
комплетна документација и тоа:
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- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ситуација со обележана локација на опремата за вршење на
трговска дејност во размер.

Член 7
Ситуација со обележана локација на опремата во размер од членот 6

треба да биде изработена од овластена геодетска фирма. Истата треба да
содржи детален цртеж во размер со опис на површината со околните
објекти и елементи на комунална инфраструктура и детално претставена
опрема за која се бара одобрение.

Член 8
Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за

урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична
соработка на Општина Ресен (во натамошниот текст надлежен сектор на
Општина Ресен).

Надлежниот сектор на Општина Ресен врши проверка на
документацијата која се доставува во прилог на барањето од аспект на
усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа
на закон, општите и посебните стандарди утврдени во одлуката за
утврдување на стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен.

Член 9
Одобрението за поставување на опрема за вршење на трговска

дејност пред деловна просторија може да престане да важи и пред истекот
на времето за кое е дадено доколку:

- опремата е поставена спротивно на издаденото одобрение за
нејзино поставување,

- не се постапува по акти на надлежни инспекции издадени во
вршење на инспекциски работиво рамките на нивно овластување.

Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се
издаде во наредниот период од 6 месеци.

Член 10
Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение,

имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење
во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка
соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Член 11
Даденото одобрение не значи ослободување од обврската за

исполнување на други услови пропишани со закон.
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Член 13
Одобренијата за користење на простор пред деловна просторија за

поставување на опрема за вршење на трговска дејност на подрачјето на
Општина Ресен ќе се издаваат врз основа на Програмата за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Член 14
Надоместокот што треба да го плаќаат корисниците на просторот за

вршење на трговска дејност е определен со Законот за комунални такси и
Одлуката за определување на висината на комунална такса за користење
на простор пред деловни простории за вршење на дејности, донесена од
страна на Советот на Општина Ресен.

Член 15
Инспекцискиот надзор врз спроведување на оваа одлука врши

овластениот комунален испектор и овластениот инспектор за градежништво
и урбанизам.

Овластените инспектори проверуваат дали субјектите кои вршат
трговска дејност користат пред деловната просторија со одбрение и дали се
придржуваат кон истото.

Член 16
Доколку овлатениот комунален испектор утврди дека субјектот кој

врши трговска дејност користи простор пред деловната просторија за
вршење на дејноста без одобрение издава решение со кое ќе нареди
отстранување на опремата и предметите.

Доколку субјектот – корисникот во рок од 24 часа по добивањето на
решението не ги отсрани 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 за градежништво и
урбанизам ќе постапи согласно овластувањето од Законот за градење.

Член 17
Доколку овлатениот инспектор утврди дека корисникот на просторот

има одобрение и истиот не се придржува кон условите наведени во
одобрението или на било кој начин го попречува нормалното движење на
пешаците, функционирањето на соседните локали, домувањето и слично,
составува записник и изрекува мерка опомена.

Доколку и по издадената 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.
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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.

Член 18
Со денот на влегување во сила на оваа Одлика, престанува да важи

Одлуката за користење простор пред деловна просторија за вршење на
трговска дејност бр.07-2478/11 од 27.08.2014 година.

Член 19
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување

во ,,Службен гласник на Оштина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3696/5 Претседател,
16.12.2014 година      Методија Пашковски с.р.
Ресен

4.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за поставување на урбана опрема на

подрачјето на Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2015 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/4 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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   Врз основа на член 36 од законот за локална самоуправа (,,Службен
Весник на РМ“ бр. 5/02), член 41 ставовите 1 и 4 од Законот за градежно
земјиште(,,Службен Весник на РМ“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13,
137/13, 163/13 и 42/14 ) и член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10 и 13/13 ), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на 16.12.2014 година, донесе

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен

за 2015 година

I.   ВОВЕД

Во согласност со Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на РМ“              бр.05/02), Закон за градење (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14), Закон за просторно и
урбанистичко планирање (,,Службен Весник на РМ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14),           Закон за градежно
земјиште (,,Службен Весник на РМ“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13,
137/13, 163/13 и 42/14), Закон за комунални дејности (,,Службен Весник на
РМ“ бр. 95/12 и 163/13 ), Закон за комунални такси (,,Службен Весник на
РМ“ бр.61/04), Правилникот за формата и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање (,,Службен
Весник на РМ“ бр. 123/08 ), изработена е Програма за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Советот  на Општина  Ресен,  на  седница  одржана  на  ден
16.12.2014 година ја донесе Одлуката за утврдување на стандарди за
поставување на урбана опрема бр. 07-3696/4
, Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и
за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема бр.07-3696/3 како и Одлуката за користење
на простор пред деловна просторија за вршење на трговска дејност бр.07-
3696/5.

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 2015 година и со истата е опфатена урбаната
опрема која се поставува на градежно изградено  земјиште и согласно член
2 став 4 од Закон за градење (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14).

Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета 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
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претставништва, на објекти на органите на државната управа и на
резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и
спортски настани, 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

Со одлука на Советот како потреба за решавање на проблемот со
паркирање се планираат додатни демонтажно- монтажни паркинг простори
од времен карактер.

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

    Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат
следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Ресен,
- Естетеско   облковните   подобрување   и   воведување   на  нови

стандарди во
          уредување на просторот,

-    Уредување,   оплеменување,   хуманизација   на   просторот   и
заштита      на

животната средина,
- Вработување на невработени лица,
- Можност за активирање   на   повеќе   стари   занаети   и   различни

видови на ракотворбии преку изработка, изложување и продажба   на
накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба, сувенири
и др.,

- 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.),

III. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

Според Закон за градење (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14) под урбана опрема, се
смета 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, 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



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат
на јавна површина фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен
интерес утврден со закон.

Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на
ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

Поради специфичноста на Општина Ресен како туристички центар се
предвидуваат, односно потврдуваат површините за поставување на урбана
опрема, која во изминатите години е поставена на одредени локалитети
(доколку  за нивно поставување се исполните општите и посебните
стандарди утврдени во Одлуката за утврдување на стандардите за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен). Тоа се
површините наменети за различни манифистации, презентации, изложби,
спортски, културни, туристички и забавни настани.

Поради специфичноста на Општина Ресен како туристички центар се
предвидува поставување на урбана опрема во функција на туристички,
културни и спортски настани согласно посебни проекти, доколку такви се
изготвени за јавни површини од посебен интерес за Општина Ресен.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА УРБАНА
OПРЕМА

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се
постави служат следните критериуми:

- функционални критериуми како што се намена, времетраење и
површина наменета за вршење на дејноста,

- естетеско морфолошки критериуми овозможува редизајн на постојната
типизација, односно морфолошка разновидност или потполна
обликовна изедначеност,

- материјално експлаоатациони критериуми ги одредуваат економските
аспекти категорија, време и објекти.

Урбаната опрема може да се поставува согласно одредбите на
законите, прописите донесени врз основа на закон, стандардите во оваа
одлука, условите, начинот и постапката утврдени со посебни прописи.

Урбаната опрема може да се поставува и согласно посебни проекти,
доколку такви се изготвени за јавни површини од посебен интерес за
Општина Ресен.

Поимот урбана опрема употребуван во оваа одлука е со значење
определено во 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 и 149/14)).

Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови
и означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и други
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инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор
над нив.

Како јавни површини, во смисла на оваа одлука, се сматаат
изградени површини чија намена е за општа употреба до реализација на
нивната намена утврдена со урбанистички планови.

Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета
исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана
опрема.

Одредбите на оваа одлука се применуваат при поставување на
урбана опрема на јавна површина, како и во случај кога урбаната опрема е
поставена на објекти или земјиште во сопственост.

Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на утврдените градежни
парцели согласно детален урбанистички план каде организацијата на
просторот се врши согласно планската и проектната документација
(просторите на пазари, саеми, автобуски станици, трговски центри,
индустриски и други јавни објекти ).

Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото двежење и да
се обезбеди непречен пристап до истата.

Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана,
беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена на
современи материјали, чисти, исправни и естетски приватливи.

Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции
на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување, не
се дозволуваат.

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или
отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти,
односно нивната функција на живеење и работење, да се загрозува
сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна
површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетескиот и
општиот изглед на околината.

Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали
естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не
смее да се создава нечистотја, да се намалува бучава и лоша миризба.

Поставување на урбана опрема, се врши на начин што истите не
смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а
нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен
начин и без оштетување на подлогата.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се
одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат
бариери во просторот кои можат да го попреат безбедното движење на
пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат
градежни зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на целата површина што се користи.
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При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат
платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за
терен во пад каде котата на едната страна од платформата се поклопува со
котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на
пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички.

Минималната широчина на јавната површина на која може да се
постави урбаната опрема, изнесува 3.2 м.

При поставување на урбана опрема мора да се запазат следните
стандарти:
поставување на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80 м од
рабникот на коловозот, односно 1.5 м до 2.5 м од рабникот на коловозот
(автобуски постојки, рекламни и нформативни паноа и телефонски
говорници).

Минималната височина при поставување на чадори за сонце
изнесува 2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната
височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.

Поставување на урбана опрема пред деловните објекти каде што се
врши дејност, е дозволено само во широчина на деловниот објект кон
јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа одлука и
условите од други прописи.

Урбаната опрема што се поставува по повод манифистации,
презентации, изложби и за вршење на угостителска и трговска дејност,
секојдневно по завршување на работното време се отстранува од јавната
површина.

При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната
слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува
1.5 м.

Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот постои
реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаците и
бараниот простор за поставување на опрема (столбчиња, денивелација и
сл) но просторот за движење не може да биде помал од 1.2 м.

Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се
мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на
тротоарот има дрва, комунален или рекламен објект, широчината на
слободната продна површина се мери од граничникот на дрвото или од
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен
објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на
користење.

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од
тротоарите во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на
вкрстување на улиците
(магистрални и собирни), која изнесува минимум 8.0 м од пресечната точка
на двете регулациони линии.

Доколку пешачката површина е поголема од 5.0 м во радиусот на
свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса
при што треба да се запази проодна површина со ширина од 1.5 м од работ
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на коловозот односно од најистурениот елемент (дрво, комунален,
рекламен објект и сл).

При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да
обезбеди:
-  соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни
мрежи за предвидениот временски период (електронапојување,

водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски
комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни

лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат
со објектите на инфраструктурата.
-  согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост,

кога земјиштето се користи за јавна употреба.
При поставување на урбана опрема, покрај овие услови, мора да се

почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото
движење и видот на дејноста која се врши и сл.

Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема,
е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е
утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно
мислење од органот на државната управа надлежен за работите на
заштитата на културно – историско наследство, односно на
природата.

V. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Тераси со или без настрешници
Тераси со или без  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, согласно Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање, особено по однос на
минималните димензии на пешачки површини – тротоари, по однос на
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).

Се забранува покривање на урбана опрема на летна тераса со
најлони. За заштита на елементи на урбаната опрема за време
на врнежи истата може да се прекрие со леснен материјал или елементите
да се отсранат од јавната површина. При тоа се забранува складирање на
урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон
улицата и негово натрупување на куп.

На површината на која се поставува урбана опрема за организација
на тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици,
настрешница или тенда, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда.
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Сите елементи на опремата што се поставува на тераса (маси,
столици, настрешница, чадори, жардињери, ограда и сл.) не смеат да го
преминуваат работ на одобрената површина.

Јавна површина може да се користи за тераса (за вршење на
угостителска дејност) со поставување на опрема за тераса, а не и
дополнително друга опрема.

Минимална ширина на површината потребна за поставување на
урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со
столови или клупи изнесува 1.5 м.

Масите и столиците како елементи на терасата мора да бидат
изработени од квалитетни материјали. На определени простори: пешачки
зони, плоштади и во заштитени зони може да биде пропишан видот на
опремата со посебен акт.

Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и
настрешници) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по боја
и облик и да сочинуваат една естетска целина.

Чадорите треба да се со минималната слободна височина од 2.4 м.
Чадорите поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја
надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само
одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени за подлогата.

Тендите се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно
поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната
површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот
на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставување на тенди над зона во која се опганизираат летните
тераси минималната слободна височина изнесува 3.2 м.

Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само
одобрениот простор за летна тераса.

Страните на тендата на смеат да се затвораат со најлон или било
каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта
од тендата заради изградбата на зимска градина на јавна површина.

Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се
поставува на столбови кои не смеат да бидат прицврстени за јавната
површина, со платно или со роло механизам.

При поставување на настрешници минималната слободна височина
изнесува
3.2 м.

Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови
на направи за заштита од атмосферски влијанија.

Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта до подлогата.

Оградите и жардињерите поставени на тераса не смеат да
излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за тераса,
да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина поголема од
0.8 м.
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Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни
материјали со високо естетеско ниво.

Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон
пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни
тераси.

2. Покриени и непокриени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад, во парк, на

кеј, 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.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со
деминзии од 1.0 м х 1.2 м за луѓето со хендикеп.
Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или
прикачени за светилки или фасади на објекти.

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.
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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 (,,Службен Весник на РМ“ бр.54/07, 86/08, 98/08 и
64/09 ) и посебните акти на Општината.

7.Ј авни 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.

Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите
изнесува 1.5 м х 1.5 м, како би се овозможило нивно непречено
функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните
пешачки движења.

9. Автобуски постојки
Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот

за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните патишта, а
димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина
од 4.0 м2 до 16.0 м2 и висина до 4.0 м од ниво на тротоар до врвот
на покривачот.

Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на
автобуски стојалишта и тоа:

а)  Тип А – само автобуска постојка
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
б)  Тип Б – автобуска постојка со билетара
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
в)  Тип В – автобуска постојка со киоск
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
г)  Тип г – автобуска постојка со билетара и киоск
Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
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Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат
поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го утврдува
Општина Ресен.

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.

При поставување на настрешници минималната слободна височина
изнесува
3.2 м.

Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта до подлогата.

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.
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Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифистацијата, а просторот треба да се уреди во
првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

Платформите поставени на вода се поврзени со копно со максимална
дозволена површина до 100 м2. Се поставуваат сезонски и се користат како
тераса или краткотрајно за одредени манифистации.

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. Се поставуваат на одалеченост од работ на
коловозот на минимално растојание од 1.5м до 2.5м а од раскрснива 10 м
од почетокот на радиусот на дсно свртување.

На објектот може да се постави рекламен натпис со големина не
поголема од челото на објектот кој нема да го надминува горниот раб на
објектот за 50 см.

На надворешниот дел од објектот не се дозволени видливи
инсталации или делови на уреди за вентилација и климатизација како и
било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

16. Паркинзи во функција на објектите на органите на државната
управа и резиденцијални објекти

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.

VI. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ОБЈЕКТИ НА УРБАНА
           ОПРЕМА

Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со
член 2, став 4 од Закон за градење (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14).

VII. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА
УРБАНА ОПРЕМА

Согласно Закон за градење (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14), урбана опрема се поставува на
јавни површини кои претставуваат градежно изградено и уредено земјиште
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без притоа да се наруши основната намена на просторот и безбедноста на
сообраќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува
Советот на Општина Ресен.

Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за
поставување на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на Општина
Ресен.

Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и
текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во
соодветен размер.
    Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање  (,,
Службен Весник на РМ“ бр. 123/08), Одобрението за поставување на
урбана опрема се издава на образец во формат А4.

Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот
преглед.

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 (,,Службен Весник на РМ“
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 и 149/14), 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.
За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема

заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на
Општина Ресен.

Одобрението за поставување на урбана опрема се добива врз основа
на поднесено барање (формулар) кое се доставува заедно со комплетна
документација и тоа:
1. Урбана опрема која се поставува за вршење на угостителска дејност
(тераси со или без настрешници)

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
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- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

2. Урбана опрема која се поставува за вршење на угостителска дејност
(покриени и непокриени шанкови)

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ревидиран основен проект.

3. Урбана опрема која се поставува за вршење на трговска дејност
(продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и
сладолед)

- Документ за регистрирана дејност од централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса за вршење на

дејност,
- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.

4. Детски игралишта, рекламни паноа, фонтани, пливачки објекти, опрема
во функција на туристички, културни и спортски настани, настрешници кои
се поставуваат на јавна површина, типски објекти за обезбедување кои се
во функција на дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти на
органите на државната управа и на резиденцијални објекти, паркинзи во
функција на објектите на органите на државната управа и објекти на
општините.

- Ревидиран основен проект.
5. Чешми, клупи, корпи за отпадоци, јавни санитарни јазли, телефонски
говорници, автобуски постојки, информативни паноа, платформи за јавни
манифестации на копно и водена површина.

- Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер.
Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во треба да

биде изработена од овластена геодетска фирма.  Истата треба да содржи
детален цртеж со опис на површината со околните објекти и елементи на
комунална инфраструктура и детално претставена урбана опрема за која се
бара одобрение во размер.

Основен проект треба да се изработи согласно пропишаните услови и
стандарди и да ги содржи следните прилози:

- регистрација на дејност со соодветните документи за правниот
субјект кој ја изготвува техничката документација,

- технички опис,
- детален цртеж со опис на постојната површина на која се бара да

се постави урбана опрема во размер,
- детален цртеж со опис на новата состојба на бараната површина

со околните објекти и елементи на комунална опрема и
инфраструктура во размер,
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- детален цртеж со опис и детали на урбаната опрема што ќе се
лоцира на бараната површина во размер

          Основниот проект од ставот 1 на овој член се доставува во 3
примероци.

Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за
урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична
соработка на Општина Ресен (во натамошниот текст надлежен сектор на
Општина Ресен).

Надлежниот сектор на Општина Ресен врши проверка на
документацијата која се доставува во прилог на барањето од аспект на
усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа
на закон, општите и посебните стандарди утврдени во одлуката за
утврдување на стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен.

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да
важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение
за нејзино поставување,

- не се постапува по акти на надлежни инспекции издадени во
вршење на инспекциски работиво рамките на нивно овластување.

Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се
издаде во наредниот период од 6 месеци.

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за
поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја
издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со
договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со
закон.

Одобренијата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен ќе се издаваат врз основа на Програмата за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Правните лица, трговците поединци и физичките лица кои имаат
поставено урбана опрема должни се да го усогласат своето работење со
одредбите на оваа програма во рок од 1 месец од денот на нејзиното
влегување во сила.

Водењето на постапките за издавање на одобрение за поставување
на урбана опрема ќе се врши во согласност со стандардите за поставување
на урбана опрема утврдени со одлуката за утврдување на стандарди за
поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

Надоместокот што треба да го плаќаат корисниците на урбана
опрема за вршење на дејност е определен со Законот за комунални такси и
Одлуката за определување на висината на комунална такса за користење
на простор пред деловни простории за вршење на дејности, и Одлуката за
определување на висината на комуналната такса за користење на
плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел
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изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за
вршење на дејност  донесени од страна на Советот на Општина Ресен.

VIII. 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 2015 година.

Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отсранување
на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно
лице.

IX. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на реализација на програмата ќе зависи од створените
правни и технички услови.

X. ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата
и отстранувањето  на   урбаната   опрема   е   во   согласност   со Закон за
градење (,,Службен Весник на РМ“ 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 и
149/14).

Oвластениот комунален испектор и овластениот инспектор за
градежништво и урбанизам проверуваат дали субјектите кои вршат дејност
пред деловната просторија имаат одбрение за поставување на урбана
опрема за вршење на дејност и дали се придржуваат кон истото.

Доколку овлатениот комунален испектор утврди дека субјектот кој
врши дејност користи простор пред деловната просторија 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 за градежништво и
урбанизам ќе постапи согласно овластувањето од Законот за градење.

Доколку овлатениот инспектор утврди дека корисникот на просторот
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,
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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.

XI. 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.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

     Бр.07-3696/6 Претседател
16.12.2014 година Методија Пашковски с.р.

     Ресен

5.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
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 2015 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 2015 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/5 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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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  16.12.2014 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 2015 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 2015 година, нивниот
распоред и начинот на користењето.

Должината на локалната патна мрежа во Општината Ресен изнесува:

а. Патишта-асфалтирани 89 км,
б. Тампонирани  10 км,
в. Со земјен коловоз  35 км,

Должината на уличната мрежа во Општина Ресен изнесува:
а. Улици-асфалтирани 402 км,
б. Тампонирани улици    9 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 2015 година, се
утврдуваат на износ од 35.533.885.00  денари  и ке се остваруваат од
следните извори:

Врз основа на Одлуката  за критериумите за финансирање на
изградба, реконструкција,  одржување  и  заштита  на  локалните  патишта
и  улици   во Општината  Ресен за 2015 година планира финансиски
средства во износ  од:

А. Јавно претпријатие  за државни патишта на РМ.., .......4.143.885,оо
денари,           пренесени приходи од 2014 во 2015
година.......................2 100 000,оо денари,

Б. Средства од Европска банка за обнова и развој во износ од 180
000.00евра ,односно...................................................11 070 000.00
денари,

В. Средства од Светска банка  во износ од  280 000.00
евра,односно.......................................................................17 220 000.00
денари
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Г. Средства од буџетот на Општина Ресен за изработка на техничка
документација.......................................................................1 000 000.00
денари

Вкупно приходи: ..........................................  35.533.885.00  денари

А.Планираните  средства во износ од 6 243 885,оо денари ќе се
користат за следните намени:

А1.За одржување на патишта ½ или.............................3 121 942,5о
денари
од кои:
А.1.1.За зимско одежување на локалните патишта и улици
(~64%)...........................................2 000 000,оо денари
А.1.2.За редовно и инвестиционо одржување на локалните патишта и
улици (~36%)...........................................1 122 942,5о денари и тоа за:
-крпење на ударните дупки
( сосостојбата, 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 )

А.2.За изградба на патишта ,улици  и паркиралишта ½ или 3 121
942,5о денари

А.2.1 Изградба на пристапни улици и  улици каде што е изградена
водоводна  и канализациона мрежа во градот Ресен со вкупна
должина од 800.00 м.

Б.При реализација на средствата во износ  од 26 568 000,оо денари
што се  добиени  од  Европска банка за обнова и развој во 2013 год,  преку
АФПЗРР на Република Македонија кои  се  наменети  за   рехабилитација  и
реконструкција  на локалните патишта на подрачјето на Општина Ресен,
реализирани се 15 498 000.00 денари, додека има неискористени средства
во износ од 11 070 000.00 денари.

Б.1Средствата во износ од 11 070 000.00 денари. ќе бидат
реализирани за   рехабилитација  и реконструкција  на локалните патишта
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на подрачјето на Општина Ресен во соработка со Агенцијата за државни
патишта на Република Македонија и Општина Ресен, по определени
приоритети за реализација.
            1.   Локалниот  пат Долно Дупени  во должина од 250 м,

2.   Локалниот пат Љубојно во должина од 500 м,
3.Локалниот пат Штрбово во должина од 500 м,
4.Локалниот пат Курбиново во должина од 600 м,
5.   Локалниот пат Златари  во должина од 700 м,
6. Локалниот пат Крушје во должина од 600 м,
7. Локалниот пат Рајца во должина од 200 м,
8. Локалниот пат Горно Дупени во должина од 100 м,
9. Локалниот пат Перово во должина од 1.000 м,
10.Локалниот пат Лева Река во должина од 300 м,
11.Локалниот пат Сопотско во должина од 200 м,
12.Локалниот пат Горна Бела Црква во должина од  900м,
13.Локалниот пат Покрвеник-Волкодери во должина од  1200 м,
14.Локалниот пат Евла  во должина од 700 м,
15.Локалниот пат Царев Двор  во должина од 1000 м,
Исто така предвидено е рехабилитација на спортското игралиште во

кругот на ОУ,,Гоце Делчевʺ-Ресен ,односно реконструкција на горната
површина од теренот изработен од асфалтна маса, со површина од 1000.00
м2.

 В. Средствата во износ  од 17.220.000,оо  денари   што се  добиени
од  Светска   банка   се  наменети  за   рехабилитација  и реконструкција  на
локалните патишта на подрачјето на Општина Ресен по определени
приоритети, а за чија реализација е утврден следниот распоред:

Во текот на 2015 година се планира да се реконструираат и
рехабилитираат следните локални патишта:

16.Локалниот пат  Крани-Арвати во должина од 1 170м,
17.Локалниот пат  Грнчари – црква Св.Илија, во должина од  2 020 м,
Г.Средствата во износ од 1 000 000.00 денари кои се од Буџетот на

Општина Ресен ќе бидат искористени за изработка на техничка
документација, со која во иднина Општина Ресен ќе биде во можност истите
да ги реализира.

Согласно Програмата на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој на РМ за финансирање на проекти од
ЕЛС по разни мерки, на почетокот од 2015 година треба да отпочне со
прибирање на понуди од заинтересираните ЕЛС и реализација на истите
кои ќе бидат одобрени во текот на 2015 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 денари.
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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 2015 година, а  од  Агенцијата  за државни патишта
на РМ, според  Годишните програми за патишта.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3696/7 Претседател,
16.12.2014 година               Методија Пашковски с.р.
Ресен

6.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата

ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на
Општина Ресен во 2015 година

Се прогласува Програмата ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација
на подрачјето на Општина Ресен во 2015 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/6 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 52 став 1, 3, 4 и 5 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 16 .12.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на
Општина Ресен во 2015 година

    Надлежноста на општината 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 јавните патишта ( ,, Службен весник на Р.М. ,, 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 ден.
- електрична семафорска сигнализација – одржување..........

70.000,00 ден.

2.   Хоризонтална сообраќајна сигнализација
- осовинско бележење на патишта со бела боја, пешачки премини,
коловозни стрелки, автобуски и такси постојки и паркинг
простор...................................................................................   150.000,00
ден.
-  поставување на забавувачи и заштитни огради................  80.000,00
ден.

    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 2015
година, изнесуваат 450.000,00 денари.
    Со реализација на овие активности, од безбедносен карактер ќе бидат
задоволени потребите за одвивање на безбеден патен сообраќај на
теритторијата на Општина Ресен.
    Безбедноста на учесниците во патниот сообраќај е главна цел што треба
да се постигне со реализирањето на оваа програма. Преку остварувањето
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на главната цел ќе се намалат причините што доведуваат до сообраќајни
незгоди поради некомплетна сообраќајна сигнализација.
    Главната цел е комплексна категорија 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 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3696/8 Претседател,
16.12.2014 година   Методија Пашковски с.р.
Ресен

7.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Оперативната програма за организирање и

функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен,
за сезоната  2014/2015

Се прогласува Оперативната програма за организирање и
функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен,за
сезоната  2014/2015, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/7 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
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Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 16.12.2014 година, донесе

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А
За организирање и функционирање на зимската служба

на подрачјето на Општина Ресен,
за сезоната 2014/2015

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.
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
2014/2015, предвидени се 2 000 000.00 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.
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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.
    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.
    Потребната механизција, опрема, материјали и работна снага се
определени според потребите.
    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
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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 НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА И
ОБВРСКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ
    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 служба се остварува со следната
организциска поставеност:

    3.1. Претпријатие на кое ќе му бидат отстапени работите
    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,
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-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 2014/2015 година.
    Надзорниот орган ги врши следните работи:

-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
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    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.

    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.
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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
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
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22. с. Крушје
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,
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.
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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 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3696/9 Претседател,
16.12.2014 година    Методија Пашковски с.р.
Ресен

8.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата Ј8 – Други комунални работи

Ј80 – спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Програмата Ј8 – Други комунални работи Ј80 –
спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/8 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски 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 16.12.2014
година, донесе

П Р О Г Р А М А
Ј8 – Други комунални работи

Ј80 – спроведување на општи мерки за заштита на населението од
заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2014 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
број.

Актиности Рок Носител Извори на
средства

1. Дезинфекција,дезинсекција и
дератизација

Два пати во
годината

( пролетна и
есенска фаза )

Општина Ресен
во соработка

со
Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

(1.1+1.2+1.3+1.4)

ЈКП
Пролетер и
корисници
те на објектите
за третирање

1.1 Анализа на терен за потребата
од извршување на

дезинфекција, дезинсекција и
дератизација

месец
Март и
месец

Септември
1.2 Спроведување на мерката

дератизација
во канализациони системи и

градската депонија
,, Алшеви Кошари ,,

( пролетна и
есенска фаза )

1.3 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

( пролетна и
есенска фаза )

Пролет-лето

Општина Ресен

Влада на РМ

1.4 Спроведување на мерката
дезинфекција во:

-сите училишта на подрачјето
на Општина Ресен
-детската градинка
-центар со посебни потреби

Два пати во
годината

2. Испитување на хигиенската
исправност на водата за

пиење

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

2.1 Следење на хигиенската
исправност на водата за
пиење од Регионалниот

водовод

Во текот на
цела година

2.2 Следење на хигиенската
исправност на водата за

пиење во селските населби

Во текот на
цела година

2.3 Превземање на мерки за
пречистување на водата за

пиење ( хлорирање )

Согласно
добиените

анализи
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3. Следење на хигиенската
исправност на водата во

Преспанското Езеро

Во текот на
цела година

Општина Ресен
во соработка

Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

Влада на РМ

4. Следење на хигиенската
исправност на  водата што се

пречистува  во путексите:

Во текот на
летната

туристичка
сезона

Мај-септември

Општина Ресен
во соработка

Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

Правното лице
корисник на

путексот

4.1 -Одморалиште ,, Младост ,,-т.н
Претор

4.2 -Автокамп Крани-т.н Крани
4.3 -Одморалиште на МВР на РМ-

т.н Крани
4.4 Следење на хигиенската

исправност на  водата што се
пречистува  во пречистителна

станица Езерани

Општина Ресен
и ЈКП Пролетер

5. Информирање на јавноста Во текот на
цела година

Општина Ресен Буџет на
Општина

Ресен

III.Финансирање
Вкупно потребни средства:
 за дезинсекција, дезинфекција и дератизација

400.000,00 ден.
 испитување на квалитетот на водата за пиење

300.000,00 ден.
 обезбедување на заштита на водите за пиење,

водите на реките и Преспанското Езеро
700.000,00ден.
____________________________________

Вкупно:1 400 000.00 ден.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на
Општина Ресен за 2015 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3696/10 Претседател,
 16.12.2014 година     Методија Пашковски с.р.
Ресен
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9.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Информацијата од областа

на животната средина во Општина Ресен

Се прогласува Заклучокот по Информацијата од областа на животната
средина во Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/9 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 16.12.2014 година, откако ја разгледа
Информацијата од областа на животната средина во Општина Ресен, го
донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Информацијата од областа на животната средина во
Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/11 Претседател,
16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен
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10.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Годишната програма за заштита на природата во Парк

на Природата Езерани за 2015година

Се прогласува Годишната програма за заштита на природата во Парк на
Природата Езерани за 2015година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/10 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата
( „ Службен весник на Р.М. “ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и
13/13 ), член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со
заштитените подрачја и годишните Програми за заштита на Природата ( „ Службен
весник на Р.М. “ бр. 26/12 ), а во врска со член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од
Законот за локална самоуправа ( ,, Службен весник на Р.М. ,, бр. 5/02 ), член 23 став (1)
точка 43 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр.
7/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 16.12.2014
година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ВО

ПАРК НА ПРИРОДАТА ЕЗЕРАНИ

ЗА 2015 ГОДИНА

Годишната Програма за заштита на Природата во Паркот на Природата Езерани
(ППЕ) за 2015 година треба да содржи:

- акции кои треба да се спроведат во рамките на секоја програма и/или
потпрограма од планот за управување во тековната година со индикатор
за спроведување на акцијата и одговорно лице/тело за спроведување;

- потребни човечки ресурси и опрема, како и потребни обуки за
реализирање на акциите;

- потребни финансии за спроведување на секоја акција (посебно плати за
вработените и тековно одржување/трошоци);

- планирани активности за соработка/консултации со засегнатите страни;
- тековни проекти или проекти кои се очекува да започнат во тековната

година;
- други активности во заштитеното подрачје;
- други извори на финансирање.

Предлогот за Годишната програма за 2015 година произлегува од Планот за
управување со Паркот на Природата Езерани за периодот 2012-2021 кој е усвоен од
Општина Ресен, по претходно добиената согласност од Управата за животна средина
при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 1732/10
од 27.08.2012 година).

Согласно Планот за управување со Паркот на Природата Езерани, активностите
се групирани во 6 Програми:  (1) Спречување и/или ублажување на ефектите од
земјоделското производство во близина на ПП Езерани, (2) Спречување и/или
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ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП
Езерани, (3) Истражување, конзервациски активности и мониторинг, (4) Едукација,
информирање, промовирање и подигање на јавната свест, (5) Имплементација на
релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“ на
Преспанското Езеро за Парк на Природата, и (6) Намалување или управување со
факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки промени на кои
подлежи ППЕ. Согласно ПУ, за секоја од 6-те програми е поставена цел за чие
остварување се поставени подетални или специфични цели според кои активностите
од програмата се групирани во потпрограми.

Треба да се спомне дека годишната Програма за 2015 година вклучува
активности кои не се реализираа во текот на 2012, 2013 или 2014 година, како што е
предвидено со Планот за управување. Со отпочнување на работата на телото за
управување со Паркот на Природата Езерани во Октомври 2013 година, беа
интензивирани напорите за што поцелосно спроведување на Планот за управување.
Во таа насока, покрај активностите предвидени за 2014 година, во годишната
Програма за 2015 година се вклучени и активности кои имаат висок приоритет, но кои
не биле спроведени во 2012 или 2013 година. Со оглед на тоа што за повеќето од
планираните активности ќе се склучат договори со надворешни експерти, за што се
обезбедени финансиски средства преку проектот „Заштита на Преспанското Езеро“, со
реализација на Годишната Програма за 2015 година ќе се продолжи со правење на
значаен исчекор кон спроведување на Планот за управување како што беше во
изминатава 2014 година.

Годишната Програма за заштита на ППЕ содржи 58 активности групирани
согласно горе споменатите 6 Програми. Во табелата подолу се дадени сите активности
предвидени за 2015 година и динамиката за нивно спроведување, додека деталните
информации за секоја од нив се дадени во табелите во следните поглавја, согласно
Правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и
годишните Програми за заштита на Природата.
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Програма 1: Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП
Езерани

Активности Индикатор

Пр
ио

ри
те

т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

Потпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ
1. Определување и
поставување на јасна
граница на ППЕ

Маркирана и јасно
определна граница

1 Општина Ресен
Тело за
управување со
Езерани парк на
природа

Јавни набавки 60.000 ден. УНДП,
Оштина Ресен

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

2. Контрола на зафаќање
на државно земјиште и
избегнување на
оштетување на соседните
станишта до постоечките
овоштарници

Евиденција на државно
земјиште под закуп и
неиздадено земјиште во
опкружувањето на ППЕ

Детална евиденција на
парцели во ППЕ за
сопственост во ГИС формат

Изработени ГИС карти

1 Тело за
управување,

/ / / МЗШВ, Македонски шуми,
месни заедници, Агенција за
катастар

3. Подигање на јавната
свест на засегнатото
локално население (види
потпрограма 4.2)

Спроведување на 5
информативни состаноци,
5 предавања во засегнати
месни заедници, основни
и средни школи и 5
медиумски презентации

1 Тело за
управување

Јавни набавки 60.000 ден. УНДП,
Општина
Ресен

Општина Ресен,
НВОи, Истражувачки
институции, локани месни
заедници, основни и средно
школо

Потпрограма 1.2:  Да се спречи уништувањето на стаништата и видовите засегнати од ваквите активности
4. Подигање на свеста кај
земјоделците

Изработка на пропагандно
информативен материјал и
одржување на една

2 Општина Ресен,
Тело за
управување

30.000 ден. УНДП,
Општина
Ресен

Индивидуални земојоделци,
Сојуз на земјоделски
здруженија, земјоделски
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трибина кооперативи, Општина Ресен,
НВОи, МЗШВ

5. Комплетирање на
системот капка по капка
со цел сите земојделци да
го користат

Број на обучени
земојделци за
спроведување на
принципите на добра
земојделска пракса и
интегрално производство

2 УНДП, Општина
Ресен

Јавни набавки 14.000.000
ден.

УНДП Индививуални земојделци,
Сојуз на обединети
агропроизводители,
Општина Ресен,
МЗШВ

Потпрограма 1.3:  Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од големата влажност
6. Забрана на
индивидуално дренирање
во рамките на ППЕ

Нема индивидуално
дренирање во рамките на
ППЕ

1 Општина Ресен,
тело за
управување

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

Потпрограма 1.4: Намалена употреба на пестициди за овошките
7. Примена на добра
земјоделска пракса

Број на обучени
земојделци за
спроведување на
принципите на добра
земојделска пракса и
интегрално производство

2 УНДП, Општина
Ресен

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

8. Промоција на
интегралното
производство

Број на обучени
земојделци за
спроведување на
принципите на добра
земојделска пракса и
интегрално производство

2 УНДП, Општина
Ресен

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

9. Подигање на свеста кај
земјоделците

Одржани презентации,
трибини, обуки за добра
земојделска пракса

2 Општина Ресен,
Тело за
управување,
УНДП

Јавни набавки 10.000 ден. УНДП,
Општина
Ресен

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

Потпрограма 1.5:  Намалена употреба на ѓубрива за прихрана на овошките
10. Примена на добра
земјоделска пракса

Број на обучени
земојделци за
спроведување на
принципите на добра
земојделска пракса и

2 УНДП, Општина
Ресен

/ / / Засегнати месни заедници,
водостопанство,
индивидуални земојоделци,
МЗШВ, Општина Ресен
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интегрално производство
11. Промоција на
интегрално производство

Број на обучени
земојделци за
спроведување на
принципите на добра
земојделска пракса и
интегрално производство

2 УНДП, Општина
Ресен

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

12. Подигање на свеста кај
земјоделците

Одржани презентации,
трибини, обуки за добра
земојделска пракса

2 УНДП, Општина
Ресен

Јавни набавки 10.000 ден. УНДП,
Општина
Ресен

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

Потпрограма 1.6:  Намерни пожари
13. Подигање на јавната
свест

Изготвени брошурки и
летоци за негативното
влијание на пожарите врз
ППЕ вредностите

Реализација на показна
вежба од ТППЕ за
ренџерската служба и
обучување за користење
на противпожарната
опрема

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни набавки 8.000 ден. УНДП,
Општина
Ресен

Општина Ресен,
Македонски Шуми,
ЦУК, ДЗС, ТУППЕ

14. Зголемена контрола на
чуварската служба

Воспоставување на
протокол за контрола

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни набавки 80.000 ден. УНДП Општина Ресен,
Македонски Шуми,
ЦУК, ДЗС, ТУППЕ
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Програма 2: Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина
на ПП Езерани

Активности Индикатор

Пр
ио

ри
те

т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

Потпрограма 2.1: Решавање на проблемот со земјоделскиот и комуналниот отпад во близина на ППЕ и поширокиот регион
15. Создавање ефикасен
систем за преработка на
отпадот од приносот на
овоштарниците
(комбинирано со
материјалот добиен од
ППЕ)

Изготвен и спроведен
пилот систем за третман
на биоразградливиот
отпад (скапани јаболка,
гранки од резидба)

1 УНДП, Општина
Ресен

Јавни набавки 2.250.000
ден.

УНДП Општина Ресен, ЈКП
Пролетер, УНДП

Потпрограма 2.2:  Ефикасно третирање на отпадните води во регионот
16. Ревитализација на
поранешните рибници

Изготвување на
физибилити студија и
главен проект

1 Општина Ресен,
УНДП

Јавна набавка 3.150.000
ден.

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

17. Ставање во функција
на делови од блатните
станишта за природно
прочистување на водите

Делови од блатните
станишта во функција на
прошистување на
отпадните води

1 УНДП, Општина
Ресен

Јавна набавка 2.800.000
ден.

УНДП Општина Ресен, УНДП

18. Ревитализација и
ставање во функција на
старото корито на Голема
Река

Изготвување на
физибилити студија,
главен проект и
спроведени градежни
работи

1 УНДП, Општина
Ресен

Јавна набавка 3.000.000
ден.

УНДП Општина Ресен, УНДП,
месни заедници: Езерани,
Асамати, Грнчари

Потпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ
19. Контрола на Изготвени протоколи и 1 Тело за / / / Општина Ресен,
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искористување на песокот
преку обиколки по
специјално дизајнирани
протоколи на чуварската
служба

спроведени од тројца
вработени ренџери со
дефинирани задачи

управување,
Општина Ресен

Водостопанство

20. Унапредување на
примената на
законодавството (преку
изработка на брошури за
одредбите од
релевантните закони која
ќе биде делена меѓу
населението)

Испечатени брошурки 2 Тело за
управување,
Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки 40.000 ден. УНДП Општина Ресен, МЖСПП,
УНДП

21. Подигање на јавната
свест

Спроведени обуки 2 Тело за
управување

/ / / Општина Ресен,
УНДП,НВОи, засегнати
месни заедници
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Програма 3: Истражување, конзервациски активности и мониторинг

Активности Индикатор

Пр
ио

ри
те

т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

Потпрограма 3.1: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски здруженија
22. Потпишување на
меморандуми со НВОи,
научни институции и
други

Потпишан меморандум 1 Тело за
управување

/ / / Општина Ресен
МЖСПП, УНДП, НВОи

23. Воспоставуање
контакти и остварување
соработка со меѓународни
институции за наука и
заштита

Остварена соработка,
посетим формирање на
тело

1 Тело за
управување

/ / / Општина Ресен
МЖСПП, УНДП, НВОи

Потпрограма 3.2: Определување на инпут на загадувачки материи од Голема Река
24. Истражувања на
подземните води и
изготвување на
хидрогеолошка студија

Изготвена студија 1 Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки 4.500.000
ден.

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

25. Воспоставување на
мониторинг на Голема
Река и подземните води

Воспоставен мониторинг 2 Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки УНДП УНДП, Општина Ресен, ХБЗ

Потпрограма 3.3: Еколошки истражувања
26. Детално картирање на
стаништата и заедниците

Изготвени мапи 1 Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки 400.000
ден.

УНДП Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани, МЖСПП, МЗШВ,
ФЗНХ, ПМФ/Биологија,
Шумарски факултет, ХБЗ,
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ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен
Потпрограма 3.4: Реактивирање и рехабилитација на рибниците и старото корито на Голема Река
27. Ревитализација на
рибниците (изработка на
инженерска студија за
ревитализирање,
користење на влажните
ливади за насочување на
отпадните води во нив

Изработена студија 2 Општина Ресен,
УНДП

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

28. Ревитализација на
старото корито на Голема
Река (изработка на
инженерска студија за
воден биланс и
реактивирање, изработка
на еколошка студија за
реактивација,
ревитализација на
изгубената делта на
старото корито)

Изработена студија 2 Општина Ресен,
УНДП

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

29. Изработка на протокол
за управување со водниот
биланс на Голема Река во
старото корито во дел или
со интензитет
компатибилен со
функционирање на
рибниците

Изработена студија со
протокол за управување со
водниот биланс

2 Општина Ресен,
УНДП

/ / / Истите страни како во
погорната активност,
МЖСПП/Сектор за води,
УХМР, ХБЗ

Потпрограма 3.6: управување со литорална и блатна трска и влажните ливади
30. Изработување на
елаборат за
искористување на трската

Изработен елаборат 1 Општина Ресен,
УНДП

Јавна набавка / УНДП УНДП,Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани, МЖСПП, МЗШВ,
МТВ, ЈКП Пролетер,
ЈПМШ/Ресен
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Потпрограма 3.8: Управуање со туѓи и инвазивни видови
31. Соработка со
концесионерот на
рибниот фонд и
управувачот на
Преспанското Езеро за
контрола на туѓите видови

Потпишување на
менорандум за соработка
со концесионерот

Општина Ресен,
Концесионер

/ / / Истите страни како во
погорната активност

Потпрограма 3.9: Мониторинг
32. Изработка на детална
програма за мониторинг
на екосистеми, станишта
ивидови

Изработен план за
мониторинг на
најзначајните еко системи
(врбјаци, евлова
шума,влажни ливади,
трски, отворена вода);
значајните заедници
(субмерзни и емерзни
заедници во појасот на
трската, и др.); за
одредени локалитети
(рибниците и Голема
Река);  целни
видови(растителни и
животински) и инвазивни
видови

Општина Ресен,
УНДП

/ / УНДП МЖСПП, МЗШВ;
ПМФ/Биологија, Шумарски
факултет, ХБЗ
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Програма 4: Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест

Активности Индикатор

Пр
ио

ри
те

т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

Потпрограма 4.1: Подигање на свеста на локалното население за негативното влијание од намерни пожари врз состојбата на ППЕ
33. Подигање на јавната
свест преку публикација
на брошури, летоци и
слично за негативното
влијание на пожарите врз
вредностите на ППЕ

Спроведени кампањи 1 Тело за
управување

Јавни набавки 10.000 ден. УНДП, Општина
Ресен

Општина Ресен, ТУППЕ,
МЖСПП/Сектор природа и
ККЈ

34. Контрола преку
обиколки по специјално
дизајниран протокол на
чуварската служба
(ренџери)

Дизајнирани протоколи 1 Општина Ресен / / / Општина Ресен, УНДП,
ТУППЕ, МЖСПП/Сектор
природа и ККЈ

Потпрограма 4.2: Подигање на свеста кај локалното население за штетните последици од земјоделските и комунални активности
35. Креирање на
едукациска програма за
локално население

Изготвена и усвоена
програма

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни набавки 10.000 ден. УНДП, Општина
Ресен

Општина Ресен,МЗШВ,
МЖСПП, МТВ, месни
заедници

Потпрограма 4.3: Подигање на свеста кај локалното население за општото значење за биодиверзитетот на ППЕ
36. Креирање на
едукациска програма за
локално население

Усвоена програма 1 Општина Ресен,
Истражувачи
организации

Јавни набавки 10.000 ден. УНДП, Општина
Ресен

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

37. Предавања во основни
и средни училишта

Спроведени 20 предавања 1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни набавки 20.000 ден. УНДП, Општина
Ресен

Општина
Ресен,Истражувачи
организации, средно и
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основни училишта,
МЖСПП/Сектор природа и
ККЈ, МОН

38. Да се изработат
информативни брошури
за ППЕ која ќе биде
претежно наменета за
локалното население

Изготвување на
промотивен материјал

1 Општина Ресен,
УНДП

Јавни набавки 30.000 ден. УНДП Месни заедници кои
граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани, МЖСПП/Сектор
природа и ККЈ, МЛС, МЗШВ,
ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен

39. Давање акцент на
значењето на веќе
уништените рибници за
самото подрачје, како и за
локалното население
(преку изработка на
посебна брошура или
вметнување на значењето
на рибниците и нивното
повторно активирање во
општата брошура за
Езерани)

Промотивен материјал 1 Општина Ресен,
УНДП

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

Потпрограма 4.5: Воведување на транспарентно работење на ППЕ(во однос на мерките и активностите)
40. Презентација на
годишната програма пред
локалното население и
засегнатите страни

Презентирана програма 1 Општина Ресен / / /

41. Формирање на научен
совет

Формиран научен совет и
донесени статут и
правилници за работа

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

/ / / ПМФ, Шумарски факултет,
ФЗНХ, ХБЗ, ФТУ

42. Формирање на совет
на засегнати страни

Формиран совет на
засегнати страни и
донесени статут и
правилници за работа

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

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

Потпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ
43. Инфотабли Изготвени и поставени

инфотабли
1 Општина Ресен,

УНДП
Јавни набавки 240.000

ден.
УНДП Месни заедници кои

граничат со подрачјето:
Волкодери, Покрвеник,
Перово, Грнчари, Асамати,
Езерани;

44. Изработка на WEB
портал и оддржуавање на
истиот или вклучување на
Езерни во веќе
постоечките портали за
Преспанско Езеро или
Преспа Парк користење на
медиумите

Дизајнирана веб страна 1 Општина Ресен,
Тело за
управување

Јавни набавки 35.000 ден. УНДП, Општина
Ресен

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

45. Користење на
медиумите

Медиумска промоција 1 Општина Ресен / / / /
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Програма 5: Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“
на Преспанското Езеро за Парк на природата

Активности Индикатор

Пр
ио

ри
те

т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

Потпрограма 5.1: Стопирање на нелегален неодржлив риболов
46. Изработка на план за управување со
Споменик на природа Преспанско езеро

Изготвен и
приифатен план за
управување

1 Општина Ресен Јавни
набавки

90.000
ден.

УНДП,
Општина
Ресен

МЖСПП

47. Трајна забрана на риболов во ППЕ (делот во
Преспанско Езеро и Голема Река) во
координација со планот за управување со
рибниот фонд

Целосно
спроведување на
планот и законот

1 Општина Ресен,
концесионер

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

48. Зачестени контроли на чуварската служба
(ренџери)

Спроведени
контроли

1 Општина Ресен / / / /

49. Соработка со одговорните институции
(полиција, концесионери на соседните
подрачја)

Воспоставени
редовни консултации

1 Општина Ресен,
тело за
управување,

/ / / /

Потпрограма 5.2: Стопирање на нелегален неодржлив лов
50. Зачестени контроли на чуварската служба
(ренџери)

Спроведени
контроли

1` Општина Ресен / / / Ловечки здруженија,
НВО-и, Државен
инспекторат за
ловство

51. Соработка со одговорните институции
(полиција, концесионери на соседните
подрачја)

Воспоставени
редовни консултации
и асистенции

1 Општина Ресен,
полиција

/ / / /



Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

Потпрограма 5.3: Стопирање на нелегална сеча
52. Примена на законска регулатива (изработка
на брошура за законските обврски)

Изработка на
пропаганден
материјал

1 Општина Ресен,
Тело за
управување

Јавни
набавки

20.000
ден.

УНДП,
Општина
Ресен

/

53. Зачестени контроли на чуварската служба
(ренџери)

Спроведени
контроли

1 Општина Ресен / / / /

54. Соработка со одговорните институции
(полиција, концесионери на соседните
подрачја)

Воспоставени
редовни консултации
и асистенции

1 Општина Ресен / / / /

Потпрограма 5.4: Целосна и правилна имплементација на законите
55. Едукација и подигање на свеста кај
надлежните институции (општина Ресен)

Одржани обуки на
администрацијата

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Јавни
набавки

30.000
ден.

УНДП Општина Ресен,
Инстражувачки
организации,
МЖСПП, МИОА

56. Ширење на скратена верзија од
изработениот план за управување во печатена
форма меѓу одговорните органи за негова
имплементација заедно со картата на зоните во
ППЕ

Изработка и
дистрибуција на
скратена верзија од
планот за
управување

1 Општина Ресен,
УНДП

Јавни
набавки

120.000
ден.

УНДП /

57. Посета на слични заштитени подрачја
(законскатарегулатива и
одржливотоуправувањеназаштитенитеподрачја)

Реализирана
студиска посета на
заштитено подрачје

1 УНДП, Општина
Ресен

Општина Ресен,
МЖСПП/Сектор за
природа

58. Идентификација на донатори Формирање и
ажурирање на база
на донатори

1 Општина Ресен / / / Влада на РМ, МФ
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Финансирање на Пограмата

    Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот
на Општина Ресен за 2015 година.

Во наредната табела даден е преглед за начинот на финансирањето на Програмата по мерки и активности

Начин на Финансирање на програмата
Средства од
донатор

Средства од Управител –
Општина Ресен

Активност

1 50.000 ден. 10.000 ден. Определување и
поставување на јасна
граница на ППЕ

2 50.000 ден. 10.000 ден. Подигање на јавната свест
на засегнатото локално
население (види
потпрограма 4.2)

3 25.000 ден. 5000 ден. Подигање на свеста кај
земјоделците

4 14 000 000 ден. / Комплетирање на системот
капка по капка со цел сите
земојделци да го користат

5 5000 ден. 5000 ден. Подигање на свеста кај
земјоделците

6 5000 ден. 5000 ден. Подигање на свеста кај
земјоделците/вештачки
ѓубрива

7 4000 ден. 4000 ден. Подигање на јавната
свест/пожари

8 80.000 ден. / Зголемена контрола на
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чуварската служба
9 2.250.000 ден. / Создавање ефикасен систем

за преработка на отпадот од
приносот на овоштарниците
(комбинирано со
материјалот добиен од ППЕ)

10 3.150.000 ден. / Ревитализација на
поранешните рибници

11 2.800.000 ден. / Ставање во функција на
делови од блатните
станишта за природно
прочистување на водите

12 3.000.000 ден. / Ревитализација и ставање
во функција на старото
корито на Голема Река

13 40.000 ден Унапредување на
примената на
законодавството (преку
изработка на брошури за
одредбите од релевантните
закони која ќе биде делена
меѓу населението)

14 4.500.000 ден. Истражувања на
подземните води и
изготвување на
хидрогеолошка студија

15 400.000 ден. Детално картирање на
стаништата и заедниците

16 5000 ден. 5000 ден. Подигање на јавната свест
преку публикација на
брошури, летоци и слично
за негативното влијание на
пожарите врз вредностите
на ППЕ

17 5000 ден. 5000 ден. Креирање на едукациска
програма за локално
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население
18 10.000 ден. 10.000 ден. Предавања во основни и

средни училишта
19 30.000 ден. / Да се изработат

информативни брошури за
ППЕ која ќе биде претежно
наменета за локалното
население

20 240.000 ден. / Инфотабли
21 20.000 ден 15.000 ден. Изработка на WEB портал и

оддржуавање на истиот или
вклучување на Езерни во
веќе постоечките портали за
Преспанско Езеро или
Преспа Парк користење на
медиумите

22 70.000 ден. 20.000 ден. Подршка . Изработка на
план за управување со
Споменик на природа
Преспанско езеро

23 10.000 ден. 10.000 ден. Примена на законска
регулатива (изработка на
брошура за законските
обврски)/нелегална сеча

24 30.000 ден. / Едукација и подигање на
свеста кај надлежните
институции (општина
Ресен/имплементација на
закони

25 120.000 ден. / Ширење на скратена верзија
од изработениот план за
управување во печатена
форма меѓу одговорните
органи за негова
имплементација заедно со
картата на зоните во ППЕ



Годишна Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани - 2015 година

26 / 500.000 ден. Средства за ренџерска
слуба,надоместоци и сл.

27 / 120.000 ден. Средства за тековно
работење на службата,
гориво,
интернет,одржување

28 / 40.000 ден. Останати трошоци за
службата/по приоритет

30.899.000 ден. 764.000 ден. Вкупно по извор
                          31.663.000 денари                  Вкупно

Динамика на извршување на Програмата

    Динамиката на извршувањето на мерките и активностите содржани во Програмата ќе зависи од  степенот на реализација на Планот
за управување со ППЕ како и од обезбедените средства во Буџетот на Општина Ресен.

Преодни и завршни одредби

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,

2. За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата надлежен е Секторот за животна средина при Општина
Ресен,

3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/12 Претседател,

16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р.

Ресен



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

11.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за управување со отпад

 во Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за управување со отпад во Општина Ресен
за 2015 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/11 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



Врз основа на член 19 став (1) точка 2 од Законот за управување со отпад ( ,, Службен
весник на Р.М,, бр. 68/04, 71/04, 107/07 ), а во врска со  член 22 став (1) точка 4, член 62
став (1) од Законот за локална самоуправа ( ,,Службен весник на Р.М.,, бр. 5/02 ) и член
22 став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен,, бр. 7/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден
16.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА РЕСЕН

ЗА 2015 ГОДИНА

Со Законот за управување со отпад се дефинира интегриран и превентивен концепт
за управување со отпадот кој вклучува:

 Планирање ( стратегија, планови и програми ),

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

 Депонии и согорување на отпад,

 Увоз, извоз и транзит на отпад,

 Мониторинг и информативен систем,

    Значаен опсег на надлежности и одговорности се трансферирани од централно ниво
на единиците на локална самоуправа. Ова се однесува особено на управувањето  со
комуналниот ( неопасен ) отпад, и тоа, како во делот на планирање на управување со
отпадот , така и во делот на директно спредување на законските обврски.

Согласно Законот за управување со отпад ( член 19 ) за спроведување на своите
Планови за управување со отпад, општините изготвуваат годишни Програми. Законот
пропишува, овие Програми да се во согласност со Планот и Програмите за управување
со отпадот кои ги донесува органот на државната управа.

Со овие Програми треба да се определат изворите на финансирање на мерките и
активностите, како и инструментите за спроведување на Програмите за управување со
отпадот.

Законот пропишува ( член 23, став 2 и 3 ), дека Градоначалникот на општината е
должен секоја година до МЖСПП да доставува извештај за спроведувањето на своите
Програми за управување со отпад за кој предходно е добиена согласност од Советот
на општината, најкасно до 28-ми февруари во тековната година за Програмата од
претходната година.

Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за управување со



отпадот, со тоа што претежно се користени препораките на НЕАП 2 (2006-2012),
Стратегијата за управување со отпад на Република Македониjа (2008-2020) и
Националниот план за управување со отпад (2009-2015).

Програмата за управување со отпад, која е алатка за реализација на Планот за
управување на отпадот, на годишно ниво, претставува основен документ за
планирање на сите активности во текот на планираната календарска година, како и
основа за пресметување на делот од општинскиот буџет, наменет за целите
дефинирани во Планот за управување со отпад на Општина Ресен. Подолу табеларно
се претставени мерките кои се планираат да се превземат со цел да се запазат
законските обврски, како и да се подобри управувањето со различниот вид на отпад.



1. Процена на видот и количеството на различните видови отпад

Од анализите направени од страна на ЈКП Пролетер Ресен, кое врши собирање,
транспортирање и депонирање на комунален отпад на територијата на Општина
Ресен, комуналниот отпад е еден од основните видови на создаден отпад. Неговата
структура е составена  од отпад од домаќинства, комерцијата и отпад создаден од
индустријата кој ги има истите својствата на отпадот од домаќинствата. Како посебни
категории на отпад кој се појавуваат во Општина Ресен се и селективно собраните
количини на отпадна хартија, отпадна пластика (РЕТ), амбалажа од пакувања од
пестициди и разновиден биоразградлив отпад.

Врз основа на расположивите податоци на ЈКП Пролетер од Ресен  на територијата
на Општина Ресен во текот на  2014 година се собрани и до крај на годината се
планира да се сооберат околу 3.882 тони отпад или по видови:
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Во наредната 2015 година се предвидува да се соберат поголеми количини на

комунален отпад, односно се проширува областа опфатена со собирање и изнесување
на отпад и во руралните средини кои засега не се опфатени со услугата. Во 2014 година
се опфатени 2 рурални средини, а за следната година се очекува  дополнително да се
соберат уште  5-10% комунален отпад (3 рурални средини). Оваа активност е
поддржана и од УНДП.



Од селективниот процес на собирање на отпад во моментот се врши селектирање на
ПЕТ амбалажа на самата депонија, каде што досегашната пракса покажала дека околу
100 тони пластични шишиња се отстрануваат од страна на неформалниот сектор во
текот на една година.

Во делокругот на управување со отпад ЈКП Пролетер има инсталирано систем за
собирање на отпад од паковања од пестициди. За таа намена се изградени седум
собирни центри, но и покрај таа дадена можност засега населението не ги користи во
доволна мера и голем дел од овој вид на отпад го меша со останатиот комунален
отпад. За разлика од другите години, може да се забележи подобрување во
сепарирањето на овој вид на отпад.

Во наредните три години се планира годишно да се постави по еден собирен центар
за оваа намена со очекување дека ќе се соберат поголеми количини за да се постигне
планираната цел од  25 тони.

Во текот на 2014 година во склоп на ЈКП Пролетер пробно започна со работа
компостарата која насобраните количини од биоразградлив отпад (отпадни јаболка,
пилевина, мул од пречистителната станица за отпадни води, отпад од живинарската
фарма и др.) ги преработува и произведува компост кој понатаму ќе се користи како
висококвалитетно ѓубриво во земјоделието. Во 2014 година од планираните количини
се собраа околу 220 тони  од кои се произведе 100 тони компост. Се регистрира
оператор со компостарата, која во 2015 година треба да добие дозвола за
производител на ѓубрива од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство. Операторот на компостарата има склучено договор со поголемите
производители на органски отпад да носат суровина (органски отпад) во компостарата
на преработка.

Се планира во наредните години да се зголемат собраните количини на
биоразградлив отпад до 1.600 тони за да се задоволи максималниот инсталиран
капацитет на компостарата.

Подобрување се планира да се направи во делот на селектирање на отпад од
пакување и ПЕТ амбалажа. За таа намена во наредната година ќе се формира собирен
центар со по два мрежасти контејнери за таа намена. Се предвидува дека со ова
активност ќе се селектираат и собираат годишно 200 тони отпад од пакување од
картонска амбалажа и околу 100 тона ПЕТ амбалажа.

2. Мерки/активности за реализација на барањата на Планот за управување со отпад

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



 Изработка на техничка документација за подобрување на системот за собирање
и транспортирање на отпадот и постепено проширување на системот, како во
процесот на собирање и транспортирање, така и во процеси за селективно
собирање на разни видови на отпад,

 Почитување на приоритетите за управување со отпадот и начелото на блискост,
односно избегнување на создавање на големи количини на отпад, преработка
на отпадот по можност на местото каде се создава по пат на рециклирање и
нивна повторна употреба,

 Управување со посебни текови на отпад (градежен шут, пакување и отпад од
пакување, стари гуми, употребени масла,  отпадна електрична и електронска
опрема, батерии и акумулатори и сл.) со воспоставување на усогласена
организациона шема за постапување со таков вид на отпад на целокупната
територија на општината,

 Воспоставување на интегрирана мрежа за отстранување на отпадот,

Предвидените мерки за намалување на количините на создаден отпад мора да ги
разгледаат различнте опции за избегнување на количините на отпад, намалување на
неговиот потенцијал за опасност и искористување на неговата енергетска содржина се
со цел заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Сите мерки кои се предвидени, а се дел од Планот за управување со отпад на
Општина Ресен, дадени се табеларно подолу во Програмата за управуавње со отпад.

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

ЈКП Пролетер поседува капацитет за механички и биолошки третман како и
капацитет за депонирање и складирање на отпад.

Механички третман на отпад се врши на картонската и ПЕТ амбалажата. За таа цел се
користи една хидраулична преса за пресовање на овој вид на отпад во бали. Врз
основа на расположивите податоци за количините пресата има капацитет за
механичко третирање на дневните количини на овој вид отпад.

Биолошкиот третман се врши во компостарата. Во овој капацитет биоразградливиот
отпад преку аеробни биолошки процеси се претвора во квалитетен компост.
Компостарата е опремена со сите потребни машини и алатки и има максимален
капацитет за третман на 1.600 тони биоразградлив отпад.

Капацитет за депонирање на отпадот претставува депонијата Алчеви Кошари. На
депонијата се врши депонирање на комунален отпад по површинска метода, а
дадената локација располага со доволно подрачје за погон на истата за пероид од
околу 15 години. Депонијата е опслужена со потребна механизација. На депонијата се
врши комплетно евидентирање на депонираните количини на отпад.



Просечните неделни количини на депониран отпад изнесуваат околу 85 тони. Во
моментот капацитетот на депонирање на отпадот ги задоволува дадените потреби.

Депонијата има асфалтиран пристапен пат, оградена е од сите страни и е затворена
со влезна врата. .

За да ја прецизираме евиденцијата на целокупниот отпад што се носи на депонијата
со помош на донатори (УНДП) е поставена голема електронска колска вага за мерење
на количините. Во 2015 година се планира на самиот излез од внатрешната страна на
депонијата да се изгради рампа со вода за измивање на тркалата на возилата по
напуштање на депонијата. Крајната цел на оваа постапка е спречување на носење кал
од депонијата низ улиците каде што се движат возилата.

Капацитетот за складирање е заграден простор од 100 м2 кој служи за складирање
на отпадот од амбалажа на пестициди. Истиот се наоѓа на самата депонија и според
ЈКП има капацитет за складирање на овој вид на отпад во наредните 10 години.

Идните планирани организациско–технички капацитети за преработка, третман и
финално депонирање на отпадот ќе се движат во насока на регионално управување со
комуналниот отпад. Регионалниот интегрален систем за управување со отпадот треба
да практикува собирање на поединечни фракции на отпад, ќе применува соодветни
техники на собирање и претовар на отпад, а собирањето и транспортот ќе се
приспособат на количествата на отпад создадени во одделни територии, проектирани
со помош на логистички шеми и економски анализи.

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

Планираните технички и организациски мерки за постапување со комуналниот отпад
се спроведуваат во согласност со основните начела и правила за постапување со
отпадот наведени во Законот за управување со отпад.

Постапувањето со отпадот општината преку ЈКП Пролетер го изведува со должно
внимание и на начин со кој се избегнува загрозување на животната средина, животот и
здравјето на луѓето, загадување на водата, почвата и воздухот и создавање на бучава.

Постојаните и планираните мерки во процесот на постапување со отпадот се:

 Избегнување на создавање на големи количини на отпад,
 Отпадот првенствено да биде преработен на местото на неговото создавање,
 Преработката на отпадот да се врши по пат на рециклирање, повторна употреба

или во друг процес на екстракција на секундарни суровини,
 Селектирање на отпадот, класифицирање на истиот според Листата на видови

на отпад и утврдување на неговите карактеристики,



 Почитување на универзалноста на услугата обезбедена преку одржливост на
услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, целосно покривање на
областа на извршување на услугата,

 Безбедно собирање и транспортирање на отпадот од местото на неговото
настанување до местото на неговото предавање,

 Транспортирање на отпадот со специјални возила наменети за транспорт на
отпад,

 При преработка на отпад потребно е да се внимава да се применат методи кои
не ја загрозуваат животната средина,

 Економски прифатлива цена за извршената услуга,
 Почитување на начелото “загадувачот плаќа”.

Заради успешна реализација на предвидените мерки ЈКП Пролетер во согласност со
динамиката за работа во наредните години се планира да се постават 50
специјализирани садови за собирање на отпадот од 1.1м3 низ рамниот дел на Ресен со
цел за подобрување на досегашниот начин на собирање на отпадот од куќа до куќа. Со
ваквиот начин на собирање на отпадот се очекува да се забрза динамиката на
собирање и изнесување, како и рационализација на трошоците на работење. Во
колективните стамбени објекти ќе се изврши замена на дел од хаварисаните садови од
5м3. Имајќи ја предвид механичката опременост неминовно се налага потребата од
набавка на две специјализирани вариопрес возила од 13 - 15 м3 .

5. Мерки и активности за поттикнување на компостирањето на биоразградливиот
отпад

5.1 Јавна кампања

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

5.2 Техничка документација

Врз основа на проценетите количини на биоразградлив отпад и инвентарот на
инсталации, кои генерираат ваков вид на отпад, општината со помош на УНДП превзема
активност на подготовка на проектна документација за управување со овој вид на отпад,
која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, применетата технологија и пласирање
на крајниот продукт.



Собирањето на отпадот од јаболка за пилот постројката за компостирање е
организирано во 4 собирни станици / точки и опфаќа голем дел од областа околу
градот Ресен и Јанковец. Видот на отпад кој што се собира од правните и физички лица
е поврзан со скапани јаболка, дрвна маса, измет од живинарската фарма итн.
Транспортот е преку ЈКП Пролетер, а собирните центри се целосно асфалтирани и
оградени. Компостарата користи преработка на биоразградливиот отпад преку т.н
отворен систем на производство, кое е најприменуван вид за третман на овој вид на
отпад. Компостарата се наоѓа во близина на депонијата во Општина Ресен и ја има
воспоставено речиси целата инфраструктура, објекти и опрема. Самата инсталација
веќе ги содржи сите неопходни технички елементи за производство на компост и како
пилот активност веќе има произведено високо кавалитетен компост.

Предвидено е за следната година да се дополни инфраструктурата преку доградби и
набавка на делови од опремата.

Главната поддршка при реализација на оваа активност е преку УНДП, каде освен
спроведувањето на јавната кампања  ќе се даде и техничка поддршка за фунција на двата
система, со обврска на општината за доекипирање или вработување на лица и стручни
работници кои ќе работат во компостарата.

6. Начини за едукација и  подигнувањеа на јавната свест на граѓаните во врска со
управувањето со отпадот

Изработка на програма за подигање на јавна свест, која ќе содржи елементи за
информирање на населението и едукација на неколку старосни категории од
населението за соодветно управување со отпадот.

7. Реализација на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот
отпад што се отстранува на депониите

Реализацијата на обврските за намалување на количеството на биоразградливиот
отпад што се отстранува на депониите, ќе се спроведе преку едукација на населението
и подготовка на проектна документација.

8.  Начин на функционирање на интегрираната мрежа за преработка и  отстранување
на отпадот

За зголомување на капацитетите за преработка на отпадот на територијата на
Општина Ресен ќе се превземат активности за подобрување на системот за
отстранување на отпадот со збогатување на возниот парк на ЈКП како и опремата за
собирање на отпад.



9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем во областа на управу-
вањето со отпадот

Мониторингот на состојбите со отпадот ќе се реализира преку база на податоци која
што ќе ја оформи ЈКП во соработка со општината. Достапност до базата на податоци ќе
имаат надлежните вработени од ЈКП и Секторот за животна средина во општината.

Мониторингот за 2015 година ќе се спроведе со пополнување на обрасците за
идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на годишните извештаи
за управувањето со отпадот. Овие обрасци се задолжителни за приватните
претпријатија, како и за ЈКП. Исто така Општина Ресен планира да аплицира и на
меѓународен проект „Собирање податоци за цврстиот отпад во Југоисточна Европа“,
заедно со ЈКП Пролетер а спроведуван преку Отворениот регионален фонд за
модернизација на општинските услуги (ORF MMS) на ГИЗ, при што доколку биде
одбрана општината во 4 пилот општини од РМ би добила системски софтвер  за
мониторирање на цврстиот отпад во Општина Ресен.

10. Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад низ те-
риторијата на Република Македонија

Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад низ терито-
ријата на Република Македонија ќе се спроведува во согласност со постојната законска
регулатива.

11. Други мерки од важност за реализација на Планот за управување со отпад

Инвентаризација на бројот на дивите депонии, приближно определување на
количините на депониран материјал, како и видот на депониран материјал и
расчистување на депониите и нивна рекултивација.

12. Финансирање на Програмата

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

Во прилог, како составен дел на оваа Програма, е табеларниот преглед за сите
мерки и активности по области кои произлегуваат од Планот за управување со отпад
во Општина Ресен.



ОБЛАСТ: ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН РЕГИОНАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАД И
ЗАТВОРАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ДЕПОНИЈА

Мерка 1: Регионално управување со отпадот (Пелагониски регион) изработка на Студија за изводливост за интегрирано
управување со КО за пелагонискиот регион со средства од ИПА

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Учество на консултативни состаноци со општините од
регионот и МЖСПП за реализација на концептот за Општина Ресен во Прв квартал / /

управување со отпадот на регионално ниво (преку соработка со другите 2015
Советот за развој на планскиот регион и Советот за Општини од регионот,
рамномерен регионален развој) – исполнување на
обрските СРПР и СРРР

ОБЛАСТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ СИСТЕМ ЗА СОБИРАЊЕ (без селекција) И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД И
ИНЕРТЕН ОТПАД (градежен шут)

Мерка 1: Набавка на нови контејнери и замена на отслужени (1.1м3)

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Собирање на отслужените контејнери

− Поправка каде е можно Општина Ресен,
Континуирано

во

7.000 ЕУР*
Или 430 500
денари

Општина Ресен, ЈКПО
Пролетер,

Меѓународни
донатори и
институции

− Набавка на 50 (1.1м3) нови контејнери и нивно ЈКП Пролетер 2015
Поставување – замена на канти и систем на собирање

* Буџетот е пресметан за пластични контејнери со единична цена од 350 ЕУР т.е. 10350ЕУР; доколку се набавуваат
од сопствени средства, може да се набават метални контејнери по цена од 200 ЕУР (кои се помалку подложни на
оштетување);



Мерка 2: Опслужување на сите рурални села во општината

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− зголемување на обемот на опслужени жители во
руралние средини кои не ја добивале услугата

по програма
на ЈКП

- Исполнување на Оперативната програма на ЈКП
Пролетер за 2015 година

- Инспекциски надзор и казнени одредби кон
создавачите на отпад Општина Ресен, Континуирано во

ЈКП, меѓународни
институции

ЈКП Пролетер 2015

Мерка 3: Набавка на специјализирани возила*

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Распишување тендер

− Спроведување на тендерска постапка

Општина Ресен,  ЈКП
Пролетер

2015

80.000 ЕУР,
или

4 920 000
денари

Меѓународни
институции и

донатори или според
програма на ЈКП

− Набавка на специјализирано возило Вариопрес од
13- 15 м3
- Набавка на 2 специјализирани возила за 1.1м3
- Набавка на специјализирано возило за транспорт

на пакувања од пестициди

*доколку не се обезбедат средства во 2015, активноста ќе се префрли за
наредната година



Мерка 4: Подобрување на управувањето со депонијата

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Уредување и одржување на пристапниот пат 2 000 ЕУР
или

− Изработка на процедура за управување на
депонијата
− Спроведување на процедурата Општина Ресен, ЈКП 2015

120 000
денари

ЈКО, Општина Ресен ,
МЖСПП, УНДП

Пролетер
− Контрола заради сузбивање на пожари

Мерка 5: Рекултивација на заполнетиот дел на депонијата (условно)*

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

Општина Ресен,

− постепено рекултивирање на депонијата и нејзина

10.000 ЕУР
или 610 000

денари МЖСПП, приватни

трансформација во рециклажен центар. Општина Ресен, 2015
странски институции,
донатори

ЈКП Пролетер, МЖСПП

• Спроведувањето на оваа мерка во 2015-та година ќе зависи од тоа дали ќе може да се најдат соодвеетни финансиски
средства. Доколку не се успее, ќе се реализира во рамките на интегрираното управување со отпадот на регионално
ниво.



Мерка 6: Основање на депонија за градежен шут

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Утврдување на локација;
− Обезбедување на потребна документација;

− Организирање на депонијата ( подготовка на
теренот, Општина Ресен, Втор квартал

Согласно
изготвен
елаборат и
студија

Општина Ресен , ЈКП ,
Меѓународни
Институции и

донатори
ЈКП Пролетер 2015оградување, утврдување на работно време,

изработка на
информативно ливче и дистрибуција до населението
(правни и физички лица)

ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД

Мерка 1: Јавна кампања и едукација

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Изработка на брошури
− Изработрка на информативни ливчиња

− Изработка на ТВ спотови Општина Ресен, НВО-и Континуирано

3.000 ЕУР
или
184 500
денари СС , МЖСПП и УНДП

2015
− Одржување на обуки во училишта и администрација
( општина, месни заедници, суд, Здравствен Дом, НВО-
и активни во
различни области).



Мерка 2: Организирање акции за донирање

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Организирање на акции по училиштата (крај на
учебна

година) Општина Ресен, НВО-и 2015

1.000 ЕУР
или 61 500
денари

Општина Ресен  ,
МЖСПП и СД

− Организирање на општинска акција (1-2 пати:пролет-
есен) 1-2 пати

Мерка 3: Воспоставување на понуда и побарувачка на искористени предмети
Активности Одговорна Временска Буџет Извори на

институција рамка финансирање

− Формирање и одржување на web апликација, по
моделот Општина Ресен Континуирано

500 ЕУР
или 30 000
денари

Општина Ресен ,
МЖСПП и СД

на апликацијата “Одговорност преку транспарентност” 2015

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН

Мерка 1: Изработка на шеми за системот селективно собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картон

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Утврдување на редоследот на реоните кои ќе се
вклучат

во системот со временска рамка (најпрво
централното Општина Ресен, НВО-и, Прв квартал на /
градско подрачје и плажите*, а потоа поодалечените ЈКП Пролетер 2015-та
места и погусто населените места**)

− Усвојување на шемите од Советот на Општината;



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

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Подготвување на работен план за подигање јавна
свест Прв квартал

за потребата од рециклирање 2015-та за
− Дефинирање на целни групи населението
− Работни средби и предавања на различни нивоа кое гравитира

Општина Ресен во кон првите

3.500 ЕУР
или

153 750
денари

Општина Ресен ,
МЖСПП и СД

− Изработка на брошура за селективно собирање на
соработка со НВО-и и воспоставени

рециклабилните материи и нивната вредност како
консултанти

собирни
центри,

секундарни суровини
а потоа и

− Изработка на информативни листови кои ќе се
континуирано

дистрибуираат со сметките за отпад
според шемите

− Изработка и емитување на ТВ спотови и пораки
од Мерка 1− Известувања на јавноста за реализираните

активности



Мерка 3: Воспоставување на собирните центри за селективно собирање на картони, ПЕТ шишиња и лименки и
нивно складирање, третман(балирање) и продажба

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Обезбедување на градежна инфраструктура за - 5.000 за
складирање и третман на ПЕТ шишиња, лименки и градежна
картон*; инфраструк

− Набавка на контејнери, џамбо вреќи, метални
мрежасти тура; СД, СС , МЖСПП ,

боксови за собирање на картонската амбалажа** Општина Ресен ЈКП Почувајќи од

- 5.000 ЕУР,
или 307 500
денари ,производители на

− Постапка за добивање на дозвола за складирање и Пролетер, НВО-и втор квартал за пијалаци пакувани во
третман 2015 пластични ПЕТ и лименки

контејнери
(Пиварници во

Скопје,
− Склучување договори за партнерства;

(СД);*** Прилеп и др.)
− Проширување на опфатеноста со шемата - 500 ЕУР

илин 30750
денари  за
метални
боксови со
џамбо
вреќи

* Градежната инфраструктура ќе ја обезбеди ЈКП Пролетер, и ќе се реализира етапно (2014-2010)
** Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен со 10 контејнери од пластика за ПЕТ шишиња и лименки (кај
бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен-Охрид, Горна џамија, населба Црквиште, автобуска станица, кај Домот на
културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и
10 за плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење) и 2 боксови од метална мрежа
за ПЕТ шишиња или картони (позади општината, кај старата амбуланта, на ул:Јосиф Јосифовски и кај продавниците кај Горна
џамија),
***Пластичните контејнерите се сметани по цена од 350 ЕУР по парче (доколку се донација). Доколку се набават од сопствени
стредства се препорачува бидат метални мрежасти боскови со џамбо вреќи (ориентационо 120 ЕУР по парче)



Мерка 4: Воведување на селективно собирање на преносливи батерии и електрична и електронска опрема
Активности Одговорна Временска Буџет Извори на

институција рамка финансирање
− Разработка на шемата;
− Обезбедување на финансиска подршка од/со помош
на Општина Ресен ЈКП СС , МЖСПП,

МЖСПП; Пролетер, МЖСПП, Втор квартал

4.000 ЕУР
или 246
000 денари Овластени собирачи

− Спроведување на шемата; Овластени собирачи 2015 увозници на
преносливи батерии,− Презентација на резултатите од пилот проектот -

2015;
СД

ОБЛАСТ: ПРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД (КОМПОСТИРАЊЕ, МУЛЧИРАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА
ТОПЛИНСКА/ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА)

Мерка 1: Продолжување со работа и одржување на централизирано компостирање - скапани јаболка, мил, органски
отпад од индустрија, мил од пречистителна станица и биоразградлив отпад од домаќинства во урбани средини

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

- Јавна кампања
- Собирни места за биоразградлив отпад

75.000 ЕУР
4612500 денари ЈКП, УНДП

- Техничка поддршка на ЈКП и општината за
функција на системот за компостирање и
управуавње со отпад од агрохемикалии
(пестициди) 2015

ЈКП Пролетер,УНДП +
- Вработувња во копостарата (обврска на општината)

- Инфраструктура – дополнителна опрема,  и сл.
Плата за

вработени



Мерка 2: Проширување на постојната пракса на мулчирање
Активности Одговорна Временска Буџет Извори на

институција рамка финансирање
− Индивудиална набавка на мулчери или здружување
на Приватни фармери Континуирано / /

повеќе фармери 2014-2018

ОБЛАСТ: ДИВИ ДЕПОНИИ

Мерка 1: Изработка на план за затворање на диви депонии

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Анализа на теренот

− Проценка на ризикот Општина Ресен, ЈКП Прв квартал

1000 ЕУР
или 61 500
денари

− Рангирање на диви депонии по приоритет 2015
Општина
Ресен, ЈКП

Мерка 2: Затворање на дивите депонии

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Распишување на тендер за затворање и
ремедијација
− Оценка на понудените технички решенија / методи
за

затворање и ремедијација Општина Ресен, ЈКП Втор квартал

10.000 ЕУР
или
 615000
денари УНДП

− Избор на најповолен изведувач; 2015
− Расчистување и ремедијација
− Надзор при вршење на работите



Мерка 3: Воспоставување на соодветен мониторинг и систем на казнување

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Назначување на одговорно лице за УО во Општината
− Изработка на план за редовен и повремен
мониторинг Општина Ресен Прв квартал СС
− Спроведување на казнени мерки за прекршителите
во 2015 /

управувањето со отпад (по соодветните закони)



ОБЛАСТ: МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ

Мерка 1: Формирање Локален комитет за следење на спроведувањето

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Одржување работни состаноци на ЛК , усвојување на
извештаи и давање препораки Општина Ресен Континуирано /

Мерка 2: Унапредување и проширување на базата на податоци

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Евидентирање на количините отпад по видови,
податоци

за корисниците на услугите, структурата по дејности, Општина Ресен, Континуирано

2.500 ЕУР
или 153750

денари

Општина Ресен , ЈКП
или Меѓународни

институции
покриеност на теренот, наплата по групи корисници и
сл. ЈКП Пролетер

− Одржување на базата (обработка на податоци и
ажурирање)

Мерка 3: Оценување на спроведувањето со користење на предложените индикатори
Активности Одговорна Временска Буџет Извори на

институција рамка финансирање
− Мерење на постигнатите резултати Општина Ресен , ЛК Континуирано /



Мерка 4: Изготвување на годишни извештаи за спроведување

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Изготвување на годишни извештаи
− Усвојување на извештаите од ЛК Општина Ресен последен /

квартал 2015

Мерка 5: Ажурирање на планот

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Корекција на Планот(доколку е потребно) и изработка
на последен

годишни програми Општина Ресен, ЛК квартал / СС
2015

ОБЛАСТ: КОРЕКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПРОПИСИ

Мерка 1: Измена и дополнување на постоечката локална регулатива

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Ревизија на постоечката регулатива
− Изработка на нови локални прописи согласно новото Општина Ресен , ЈКП 2015 /

законодавство на РМ и препораките на Планот;
− Усвојување на изменетата регулатива од Советот
− Спроведување на регулативата



ОБЛАСТ: ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА МЖСПП

Мерка 1: Решавање на проблемот со управувањето со медицинскиот отпад

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Поддршка на иницијатаивата на МЖСПП за
централно

(регионално) интегрирано управување со
медицинскиот Општина Ресен, СРПР, Прв квартал /
отпад СРРР 2015

Мерка 2: Решавање на проблемот со управувањето со опасен индустриски отпад

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Поддршка на иницијатаивата на МЖСПП за
централно

(регионално) интегрирано управување со опасен Општина Ресен, СРПР, Прв квартал /
индустриски отпад СРРР 2015

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

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Иницирање на интегрално решавање на проблемот
на /

централно ниво Општина Ресен, СРПР, Прв квартал
− Приклучување кон интегралното решавање (условно) СРРР 2015



Мерка 4: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни гуми

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Подршка на иницијативата на МЖСПП за интегрално
решавање на проблемот на централно ниво Општина Ресен, СРПР, 2015 /

− Приклучување кон интегралното решавање (условно) СРРР

Мерка 5: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни масла

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Иницирање на интегрално решавање на проблемот
на

централно ниво Општина Ресен, СРПР, 2015 /
− Приклучување кон интегралното решавање (условно) СРРР

Мерка 6: Решавање на проблемот за амбалажа од пестициди

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Иницирање/реализација на интегрално решавање на Според
проблемот на локално / централно ниво (според
наодите Општина Ресен, СРПР, Прв квартал наодите на СД, СС, МЖСПП

на проектот кој се изведува од страна на УНДП) СРРР 2015
проектот
кој
се

− Приклучување кон интегралното решавање (условно)
спроведува
од страна
на
УНДП



Мерка 7: Корекција на надоместокот за ПЕТ амбалажа и лименки

Активности Одговорна Временска Буџет Извори на
институција рамка финансирање

− Иницирање на постапка за корекција во соработка со НВО и Општина Ресен
НВО-и, други општини, СРПР, СРРР, ЗЕЛС и АДКОМ во соработка со други Прв квартал /

општини, СРПР, СРРР, 2015
ЗЕЛС, АДКОМ, МЖСПП

13. Динамика на реализација на Програмата

Динамиката за реализација на оваа Програма зависи од обезбедените средства во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.

14. Преодни и завршни одредби

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За извршување на мерките и активностите содржани во сите области во Програмата надлежен е Секторот за животна средина

при Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/13 Претседател,

16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р.

Ресен
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12.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за чистење на речните корита на

подрачјето на Оштина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за чистење на речните корита на подрачјето
на Оштина Ресен за 2015 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/12 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.

Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за
локална самоуправа ( ,, Службен весник на Р.М. ,, бр. 5/02 ) и член 23 став (1)
точка 17 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен ,, бр. 7/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седница одржана на
ден 16.12.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А
 За чистење на речните корита на подрачјето

на Оштина Ресен за 2015 година

            Човековата грижа за животната средина и природа не подразбира
само заштита од загадување и деградација, човековото влијание во
животната средина посебно кон медиумите почва, воздух, вода и природното
наследство од каде човекот ги црпи благодетите за задоволување на своите
потреби треба да биде насочено и кон унапредување на истите. Заштитата и
унапредувањето подразбира превземање на соодветни мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички и други ).

I. ЦЕЛИ
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Со донесување на оваа Програма пред се се
придонесува за минимизирање на евентуални штети од поплави, кои во
минатото како резултат на долгогодишната запоставеност на речните корита,
предизвикуваа значителни штети на земјоделските површини, потоа
минимизирање на деградацијата на животната средина и природата и секако
заштита, зачувување и подобрување на расположливите екосистеми.

II. АКТИВНОСТИ

Спроведувањето на Програмата е претставено со
превземање на одредени активности на терен.

Наведените активности се однесуваат на чистење и
уредување речните корита во сливот на Преспанското Езеро.
1.  Анализа на терен
– рок на спроведување во текот месец Март – Април 2015 година
2.  Утврдување на приоритетните критични точки за чистење
– рок на спроведување во текот месец Март – Април 2015 година
3.  Чистење на речните корита

       Чистењето на речните корита ќе опфаќа чистење на
дрвната маса од речното корито, чистење на отпад од речното корито,
транспортирање на отпадната маса до градската депонија како и
проширување на тесните грла на речните корита.
– рок на спроведување во текот месец Мај - Август 2015 година
4.  Каскадно уредување на речните корита
– рок на спроведување во текот месец Јуни - Јули 2015 година
5. Активностите од точката 3 се однесуваат на речните корита на подрачјето
на Општина Ресен според следниот редослед:

 Речното корито на Голема река во должина од 6.3 км од с.
Јанковец до Преспанското Езеро, локациите на опфатот се: с. Јанковец,
Ресен, с. Козјак, с. Горна Бела Црква. Количината на исчистениот
материјал, потребната механизација, потребната работна рака и потребното
време за извршување на овие работи ќе се определуваат според акционен
план за чистење на речните корита.

 Речното корито на Лева Река во должина од 2.8 км.
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната
работна рака и потребното време за извршување на овие работи ќе се
определуваат според акционен план за чистење на речните корита.

 Речното корито на Брајчинска Река во должина од 300 м.
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, потребната
работна рака и потребното време за извршување на овие работи ќе се
определуваат според акционен план за чистење на речните корита.

 Водотеци во с. Перово во должина од 3.4 км.
 Чистење на канали и суводолици на територијата на

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

III. БУЏЕТ
За реализирање на горе наведените активности потребни се

финансиски средства во вкупен износ од  4.953.372,оо денари, кои ќе се
обезбедат од Владата на Република Македонија согласно доставениот
Акционен план за чистење на речните корита за 2015 година и 100.000,оо
денари кои ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен за чистење
на канали и суводолици на територијата на општината.
         Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.

За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на
Општина Ресен.
        Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување
во  ,,Службен гласник на Општина Ресен,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/14 Претседател,
16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен

13.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за заштита на животната средина и

природата  на подрачјето на Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за заштита на животната средина и
природата  на подрачјето на Општина Ресен за 2015 година, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/13 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.
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Врз основа на член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за
локална самоуправа ( ,, Службен весник на Р.М. ,, бр. 5/02 ) и член 23 став
(1) точка 8 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен ,, бр. 7/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен на седница одржана
на ден 16.12.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за заштита на животната средина и природата

на подрачјето на Општина Ресен за 2015 година

1. Вовед
Заштитата на животната средина и одржливиот развој се меѓу

водечките приоритети на Општина Ресен, како во однос на обезбедување
на основното право на човекот да живее во чиста и здрава средина, така и
во однос на исполнување на законодавството на РМ. Во делот на
законодавството Општина Ресен во спроведувањето на оваа Програма се
раководи од ингеренциите согласно Законот за животна средина, Законот
за заштита од бучава, Законот за управување со отпад, Закон за
управување со отпад од пакување, Закон за амбиентен воздух, Закон за
води, Закон за заштита на природата, Законот за прогласување на
локалитетот Езерани на Преспанското Езеро за Парк на Природата  и Закон
за прогласување на Преспанското Езеро за Споменик на Природата.
Согласно законските обврски, постојат јасно укажани насоки за реализација
на активностите. Улогата на Општина Ресен не се сведува само на
воспоставување на законската рамка туку и на нејзино активно учество во
инвестирањето, започнување на процеси, надградба на започнатите
процеси и превземање на систематски активности во различни области на
животната средина, односно во областите каде што не е доволна само
имплементацијата на законските и политичките инструменти.

За таа цел, Програмата за заштита на животната средина и
природата на подрачјето на Општина Ресен за 2015 година треба да ја
идентификува и прикаже сегашната состојба со животната средина и
урбаниот развој како резултат на природните услови, економските
активности и социјалниот развој, да ги дефинира клучните проблеми во
сите тематски области на животната средина и да предложи мерки и
активности за решавање на идентификуваните проблеми и подобрување на
состојбите во животната средина.

Програмата за заштита на животната средина и природата дефинира
мерки за поинтензивно инвестирање од страна на општината. Притоа, се
утврдуваат и неопходните неинвестициони мерки, со цел да се овозможи
спроведување на Програмата, односно институционално зајакнување,
надградба на човековите ресурси на локално ниво, како и подготвување на
проекти (студии).
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2. Цели и Задачи на Програмата
Основна цел на оваа Програма е да ја отслика реалната состојба на

квалитетот на животната средина во општината како и превземање на
соодветни мерки согласно  Законите според кои општината постапува во
оваа област со цел: заштита на животот и здравјето на луѓето,
предвидување, следење, спречување, ограничување и отстранување на
негативните влијанија врз животната средина и превземање на контролата
врз активностите кои ја загрозуваат животната средина, а се со цел
подобрување на квалитетот на живеење на населението на подрачјето на
општината со испорака  на голем број на квалитетни услуги од сферата на
животната средина.

Како цел и задача оваа Програма пред себе ја носи и потребата од
зголемување на нивото на едукација во делот на животната средина кај
локалното население преку образовниот и вонобразовниот процес како и
преку активности насочени кон  меѓународна и национална соработка со
цел да се изгради бренд за промоција и препознавање на Општина Ресен.

3. Мерки и Активности
Со оглед на големото значење на заштитата на животната средина,

секоја општина мора да превземе поголем број на мерки и активности. За
реализација на оваа надлежност, потребно е систематско постапување кон
одговорностите на општината во спроведување на оваа Програма. За таа
цел се превземаат следните мерки и активности:

3.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени
подрачја;
3.2. Активности и мерки поврзани со Управувањето со отпадот во
Општина Ресен;
3.3. Активности и мерки поврзани со  Управувањето со водите;
3.4. Активности и мерки поврзани со Управувањето со амбиентниот
воздух;
3.5. Активности и мерки поврзани со Управувањето со почвата;
3.6. Активности и мерки поврзани со едукација и подигнување на
јавната свест во делот на животната средина во Општина Ресен;
3.7. Активности и мерки поврзани со соработката на Општина Ресен со
национални и меѓународни институции во делот на животната
средина;
3.8. Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со
животната средина;
3.9. Останати активности

Мерките и активностите кои се содржани во оваа Програма освен од
законските обврски кои ги има општината произлегуваат и од консултациите
на внатресекторско ниво во општината и консултации и координации со
засегнатите национални и меѓународни институции кои на полето на
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животната средина спроведуваат активности на територијата на Општина
Ресен.

3.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени
подрачја

Општина Ресен согласно Законот за прогласување на локалитетот
Езерани на Преспанското Езеро за Парк на Природата ( „Службен весник на
Р.М. “ бр. 24/12 )  и Законот за прогласување на Преспанското Езеро за
Споменик на Природата ( „ Службен весник на Р.М. “ бр. 51/11 ) е назначена
за управувачко тело со две заштитени подрачја и тоа ПП Езерани и СП
Преспанско Езеро.
- Активностите поврзани со управувањето на ПП Езерани се поврзани со
реализирање на Планот за Управување на ПП Езерани  и пред се со
годишната Програма за заштита на Природата во паркот на Природата
Езерани која како посебна Програма ја усвојува Советот на Општина Ресен
и добива согласност од надлежното министерство.
- Активностите поврзани со управувањето со Споменикот на Природата
Преспанско Езеро, Општина Ресен ќе ги реализира пред се со официјално
донесување на Планот за Управување со Споменик на Природата
Преспанско Езеро кој во моментот е во фаза на донесување на начин
предвиден со законската регулатива. Изготвен е Нацрт План за Управување
со Споменик на Природа и добиена е согласност од надлежното
министерство по однос на влијанието на овој нацрт план врз животната
средина. Се очекува во 2015 година овој процес да се заокружи и Општина
Ресен да добие План за Управување со Споменикот на Природа.

3.2. Активности и мерки поврзани со Управувањето со отпадот во
Општина Ресен

Активностите и мерките во овој дел пред се ќе бидат насочени кон
исполнување на обврските и активностите кои се содржани во
петгодишниот “ План за управување со отпад за Општина Ресен 2014 –
2018 година” усвоен од страна на Советот на Општина Ресен во 2013
година и посебната годишна Програма за Управување со Отпад која се
доставува до Советот на Општина Ресен.

Исто така Општина Ресен ќе насочи и дел од своите активности на
полето на координација и консултација во изработката, спроведувањето,
мониторингот и евалуацијата на годишните програми на ЈКП Пролетер за
2015 година, кој претставува и главна оперативна институција во општината
која е поврзана со прашањата од менаџирање на отпадот во општината.

Посебно внимание ќе се посвети кон засилена промоција и поддршка
во функционирањето на воспоставениот систем за биоразградлив отпад и
производството на компост кој од 2014 година функционира во Општина
Ресен. За таа цел ќе се изработи и соодветна студија за можностите за
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проширување на овој систем со доизградба на собирни пунктови за
биоразградлив отпад на територијата на Општина Ресен.

Поддршка на ЈКП “Пролетер” и заеднички активности на терен ќе се
дадат и кон одржливо функционирање на системот за менаџирање со отпад
од пестициди и воспоставување на систем за рециклирање на отпад од
пластика кој ќе биде опфатен со соодветни програми од ЈКП Пролетер.

Општина Ресен партиципативно ќе учествува и во изработката на
регионален план за управување со отпад во рамките на воспоставената
иницијатива од страна на МЖСПП и ЦРППР. Имено во 2012 година на
својата 13 седница Советот за развој на Пелагонискиот плански регион
донесе Одлука за воспоставување на регионален систем за управување со
отпад во пелагонискиот плански регион преку ЕУ ИПА програмата со
поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање.
По донесувањето на Одлуката Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион го формираше меѓуопштинскиот одбор за управување со
отпад односно беше формирана административно техничката служба  во
состав од 8 претставници од општините во Пелагонискиот регион и 1
претставник од Центарот за развој на Пелагониски плански регион, исто
така за претседавач на меѓуопштинскиот одбор беше избран
Градоначалникот на Општина Новаци г-дин Лазар Котевски со мандат од
две години.

Со формирањето на меѓуопштинскиот одбор за управување
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион влезе во Програмата
на Министерството за животна средина и просторно планирање а со тоа
Министерството за животна средина и просторно планирање  поднесе и
апликација до Делегација на ЕУ во Скопје преку ЕУ ИПА Програмата за
изработка на план со управување со отпад во Пелагонискиот плански
регион.

Од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање преку ЦРППР информирани сме дека со изработката на
регионален план за управување со отпад ќе се започне на почетокот на
2015 година од страна на експерти кои ќе бидат ангажирани од страна на
Делегацијата на ЕУ во Р.Македонија.

3.3 Активности и мерки поврзани со Управувањето со Водите
Значаен дел од надлежностите во севкупниот систем за користење,

заштита и управување со водите е лоциран во општините. Поради таа
причина, на полето на активности и мерки поврзани со користење, заштита
и управување со водите на подрачјето на Општина Ресен, општината ќе
спроведува систематски пристап за реализација на мерките и активностите
распределени во следните насоки:
-   Спроведување на Акциони Планови за чистење на реки, речни корита,
речишта и канали
-   Мониторирање на квалитетот на водите во сливот на Преспанското
Езеро пред се поврзани како проектни активности од Проектот кој го
спроведува УНДП – заштита на Преспанското Езеро



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

-   Давање допринос со активно учество во изработката  на студија за
подземните води (хидрогеолошка студија) – сознанија за количините на
подземните води, квалитативниот статус, мерки за заштита, студија за
оптимален систем за искористување на подземните води во сливот,
спроведувана преку тековниот Проект за заштита на Преспанското Езеро
- Активно учество и давање допринос кон надградба на степенот на
прочистување на пречистителната станица во Езерани во делот на
терциерен третман на водите, спроведувано преку тековниот Проект за
заштита на Преспанското Езеро
- Учество во изготвување на технички докуметации кои ја третираат
проблематиката за воспоставување на канализациони мрежи и системи

3.4. Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот
воздух

Мерките и активностите во овој дел пред се се во сферата на
воспоставување на систем или вклучување кон постоечките национални
системи за обезбедување на соодветна информација за квалитетот на
амбиентниот воздух во Општина Ресен, при што треба да се добие базична
информација која ќе ги утврди и мерките за спречување и намалување на
загадувањата кои би предизвикале промена на климата и подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух.

3.5 Активности и мерки поврзани со управувањето со почвата
Во однос на медиумот почва, Општина Ресен во 2015 година активно

ќе ги поддржи  веќе воспоставените почетни проекти за формирање на
расадник со автохтони семиња во с. Асамати кој се реализира како дел од
проектот за заштита на Преспанското Езеро како и идните чекори за
спречување на ерозијата со пошумување на одредени подрачја утврдени од
страна на стручните служби при ЈП Македонски Шуми.

Исто така Општина Ресен ќе работи и на промоција на услугите кои ги
дава педолошката лабараторија од Здружението на овоштари Благоја А.
Котларовски со цел да даде допринос во спречувањето од можното
прекумерно употребување на вештачки ѓубрива во земјоделството. Дел од
активностите ќе бидат насочени кон стимулација на преспанските фармери
за користење на компост во фазите на јаболкопроизводство во Преспа како
и партиципативно учество во сите агроеколошки мерки кои се спроведуваат
од Проектот за заштита на Преспанското Езеро, а се однесуваат на
медиумот почва.

3.6. Активности и мерки поврзани со едукација и подигнување на
јавната свест во делот на животната средина во Општина Ресен

Во овој дел Општина Ресен во 2015 година ќе се концетрира кон
реализирање на следните мерки:

1. Поттикнување на населението на соработка со локалната
самоуправа заради заштита и унапредување на квалитетот на
животот
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2. Подигнување на свеста за чиста животна средина

3. Залагање за примена на обновливи извори на енергија

4. Едукација и организирање на активности за подобрување на
енергетската ефикасност

5. Организирање на активности за ограничено користење на пестициди
и ѓубрива со цел заштита и обнова на почвата

6. Изготвување и предлагање решенија за правилно користење на
медиумите од животната средина

Преку:
 Реализација на кампањи од областа на животната средина
 Организирање на едукативни активности наменети за локалното

население
 Промоција на природните вредности кои и даваат белег на Општина

Ресен
 Поттикнување на образовните институции на територија на Општина

Ресен за вклучување во проекти и активности поврзани со
екологијата

 Поддршка на проекти од НВО кои водат кон зголемување на јавната
свест и едукацијата на локалното население

 Одбележување на значајни настани поврзани со значењето на
заштитата на животната средина со одбележување на денови од ЕКО
календарот (Ден на планетата земја, Ден за заштита на водите, Ден
на екологијата, Ден без автомобили, Ден на Мочуриштата, Ден за
борба против пушењето и слично) со  организација на  активности
како трки со велосипеди и ролери, садење на садници,
манифестации и сл.

 Одржување на трибини и јавни расправи. По барање на граѓаните се
со цел  нивно запознавање со состојбите на загадувачите или со
животната средина кои неопходно повлекуваат средства за
реализација на истите.

3.7. Активности и мерки поврзани со соработката на Општина Ресен со
национални и меѓународни институции во делот на животната средина

Во насока на мерките и активностите поврзани во соработката на
Општина Ресен со националните и меѓународните институции се
предвидуваат и редовни консултации и соработка за програмски активности
со Националните Паркови Галичица и Пелистер кои  по територија и по
влијание имаат индиреткна причинско-последична зависност со
заштитените подрачја кои ги управува Општина Ресен.

Исто така тука се предвидени и вообичаени активности за
спроведување на национални акции и кампањи кои се спроведуваат во



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

Општина Ресен како што се : “Ден на Дрвото”, “Mакедонија без Отпад”,
“Македонија Земја на Цвеќето” и др.

Во насока на меѓународната соработка на полето на заштита на
животната средина Општина Ресен ќе превземе активности во насока на
нејзино учество и давање на придонес кон следните процеси и институции:
- Активно учество и превземање на мерки и чекори кон воспоставување на
посилни капацитети на Општина Ресен за спроведување на Проектот за
заштита на Преспанското Езеро кој се спроведува од страна на УНДП и
Општина Ресен и кој се базира врз веќе предвидените активности и
динамики во самиот проект.
- Активно учество, спроведување на мерки и активности поврзани со
активноста на Биосферниот  Прекуграничен Резерват Охрид – Преспа, кој
беше промовиран и одобрен од страна на УНЕСКО во 2014 година и
претставува еден од 14 прекугранични биосферни резервати  во светот.
Овие активности пред се се насочени кон изготвување на акциони планови
и нивни имплементации при што се очекува особена активност во
промовирањето на природните вредности на регионот и нивно ставање во
функција на општиот развој.
- Активно учество на Општина Ресен во мрежата на Балкански Планински
Општини  BALMONTE при што во 2015 година се очекува оформување на
стратегија за оваа мрежа и првично аплицирање на пилот проекти во делот
на животната средина.
- Активности поврзани со имплементирање на договорот за формирање на
прекугранично заштитено подрачје Преспа Парк, кој во овој момент е
ратификуван од Република Македонија, Република Албанија и Европскиот
парламент. Меѓутоа, останува непознато кога овој договор ќе го ратификува
Република Грција при што истиот би станал и формално обрзувачки со
директен сет од активности од кои дел би се однесувале на Општина Ресен
како еден од важните локални стејк-холдери и чинители на постојната
работна група. Затоа активностите во 2015 по однос на ова прашање
повеќе се во насока на неформално координирање со останатите членови
на работната група и пред се работење на зајакнување на сопствените
капацитети и подобрување на нивото на комуникација со субјектите пред се
од Република Грција и Република Албанија кои се засегнати во овој процес.
- Учество и партиципација во меѓународната мрежа на Заштитени подрачја
на Динаридите во која Општина Ресен станa член преку ПП Езерани, при
што би се спровеле активности преку инструментите на оваа мрежа да се
зголеми нивото на промоција на заштитените подрачја со кои управува
Општина Ресен.
- Учество во активности поврзани со спроведување на Договорот за
заштита на Дримскиот Базен посебно во структурниот “Conservation and
Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra”.
- Поддршка на активности кон мрежата на невладини организации од
областа на животната средина во прекуграничниот регион Преспа – Prespa
NET, пред се преку зголемување на нивото на комуникација и кординација
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во активностите на Македонското Еколошко Друштво, ППНЕА ( Албанија) и
СПП ( Грција) кои ја сочинуваат оваа мрежа.
- Вклучување во меѓународниот проект „Собирање податоци за цврстиот
отпад во Југоисточна Европа“, воспоставен од страна на Германската
агенција за меѓународна соработка (ГИЗ), преку Отворениот регионален
фонд за модернизација на општинските услуги (ORF MMS), и со поддршка
на Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC).
- Воспоставување и на други соработки по приоритет во текот на годината
со институции од национален и меѓународен карактер од областа на
животната средина.
- Одредување  на  средства за  кофинасирање  на  апликации  за  проекти
од национален и меѓународен карактер од областа на животната средина
кои Општина Ресен би ги реализирала, би била партнер во реализацијата
или би била засегната страна со одредено учество за поддршка.

 3.8. Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со
животната средина

Во своето тековно работење Општина Ресен, континуирано има потреба
од ревидирање на постоечката стратешка документација од областа на
животната средина, изготвување на нова или пак учество и давање
допринос во стратешки и плански документи од поширок регионален и
меѓународен карактер. За таа цел, Општина Ресен планира во 2015 да
започне со изготвување на следната стратешка документација:

 Изработка на ЛЕАП ( Локален Еколошки Акционен План ),
 Донесување на План за Управување со СП Преспанско Езеро,
 Изработка на Регистар за загадувачи и др. ,

3.9. Останати активности
Во делот на останати активности согласно законските надлежности

Општина Ресен ќе спроведува мерки и активности пред се во делот на:
 Управување со електрична и електронска опрема и отпадна

електронска и електрична опрема. Овие активности се со цел
општините да ја реализираат законската обврска и да организираат
одделно собирање на отпадната опрема, да овластат собирач на
отпадна опрема од домаќинствата, како и да определат и
организираат места, односно локации за одделно собирање на
отпадна опрема од домаќинствата во соработка со овластениот
собирач, во собирни центри на целото подрачје на општината, каде
што крајните корисници ќе можат отпадната опрема од
домаќинствата бесплатно да ја предаваат.

 Управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори со одредување на определени места во кои ќе се врши
собирање и складирање на таков вид на отпад.

 Подигнување на нови зелени површини и реконструкција на
постоечките при што би се поддржале тековни активности на ЈКП



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

Пролетер а би се изградиле и додатни  3 Еко паркови на порачјето на
Преспа како активности поврзани со Проектот за заштита на
Преспанското Езеро.

 Општините со децентрализацијата добија и надлежност за издавање
на таканарачени Б - интегрирани еколошки дозволи и дозволи за
усогласување со оперативните планови, кои треба да ги поседуваат
одредени индустриски и стопански капацитети.

 Одобрување на Елаборати за заштита на животната средина.
(Општина Ресен, согласно Законот за животна средина  има обврска
за разгледување и одобрување на елаборати за заштита на
животната средина на помали загадувачи на територијата на
општината).

Составен дел на оваа Програма е следниот табеларен преглед на
мерки и активности, како и преглед на извори на финансирање на мерките и
активностите во Програмата.



ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Ред.
бр. Планирана активност Носител Период на

реализација Буџет на
Општина Ресен

Буџет на
Република
Македонија

Донации Останато
ВКУПНО

3.1 Активности и мерки поврзани со управувањето со заштитените подрачја

1. Согласно годишната програма за заштита на паркот
на природата Езерани

Општина
Ресен 2015 год. 764.000 ден. 30.899.000 ден 31.663.000 ден.

2. Согласно правото за управување со Споменикот на
Природата Преспанско Езеро

Општина
Ресен 2015 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

3. Подигање на јавната свест на локалното население
за важноста од носењето на ПУ со СП ПЕ

Општина
Ресен 2015 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

4.

Организирање на јавни презентации и трибини
согласно правилниците за носење на стратешки
документи за управување со заштитени подрачја и
вклучување на НВО и други засегнати страни

Општина
Ресен 2015 год. 20.000 ден. 20.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.1 844.000 ден. Вкупно од мерка 3.1 31.743.000 ден
3.2 Активности и мерки за управувањето со отпадот во Општина Ресен

5. Согласно годишната програма за управување со
отпад 2015 година

Општина
Ресен 2015 год. 310.000 ден. 11.981.250 ден

УНДП ПЗПЕ, ЈКП Пролетер, Приватен сектор 12.291.250 ден.

6. Координирање и консултурање со генераторите и
операторите на отпад и други засегнати стр.

Општина
Ресен 2015 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.2 320.000 ден Вкупно од мерка 3.2 12.301.250 ден
3.3 Активности и мерки поврзани со управувањето со водите

7. Согласно годишната програма за чистење на речните
корита

Општина
Ресен 2015 год. 100.000 ден. 4.953.372 ден. 5.053.372 ден.

8.
Отпочнување со работа на мониторинг станицата за
контрола на водите на Преспанското Езеро

Проект за
заштита на
ПЕ

Март –
Април
2015 год.

200.000 ден. 1.128.525 ден 1.328.525 ден.

9. Поддршка за надградба на системот за управување
со отпадни води во Езерани (колекторскиот систем)

Општина
Ресен 2015 год. 20.000 ден. 20.000 ден.

10.
Поддршка во изработка на студијата за подземни
води Општина

Ресен 2015 год. 10.000 ден. 10.000 ден.



11.
Поддршка при означување на зоните за капење Општина

Ресен

Април –
Мај
2015 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

12.
Поддршка при редовен мониторинг на водите
подрачјето на Општина Ресен во соработка со
Центар за јавно здравје (ЗЗЗБ)

Општина
Ресен

Јануари-
Декември
2015 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.3 350.000 ден. Вкупно од мерка 3.3 6.431.897 ден.
3.4 Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот воздух

13.
Воспоставување на систем за проценка на
влијанијата на атмосферското загадување врз
населението

Општина
Ресен и
МЖСПП

2015 год. 60.000 ден. 60.000 ден.

14. Формирање на локална мрежа за следење на
квалитетот на воздухот во Општина Ресен

Општина
Ресен 2015 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

15. Воспоставување и одржување на  Катастар на
загадувачи на воздухот

Општина
Ресен

Јануари –
Декември
2015 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

16. Воспоставување и одржување на Регистар на
загадувачки материи и супстанции на воздухот

Општина
Ресен

Јануари –
Декември
2015 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

17.

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

Општина
Ресен 2015 год. 60.000 ден. 60.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.4 170.000 ден. Вкупно од мерка 3.4 170.000 ден.

3.5 Активности и мерки порзани со управувањето со почвата

18.

Преземање мерки за спречување на деградација на
почвите на територијата на О.Р
- подд. на акции за спречување на ерозии,
- промоција на користење компост во проц. на
овоштарството,
- подд. на педолошка лаб. при здружение на
овоштари “Благој Котларовски“

Општина
Ресен 2015 год. 100.000 ден. 100.000 ден. 200.000 ден.



Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.5 100.000 ден. Вкупно од мерка 3.5 200.000 ден.
3.6 Активности и мерки со едукација за подигање на јавната свест

19.

Реализација на годишни кампањи за промоција на
вредностите на животната средина во Општина
Ресен
- Поттикнување на населението на соработка со
локалната самоуправа заради заштита и
унапредување квалитетот на животот.
- Подигнување на свеста за чиста животна средина.
- Залагање за примена на обновливи извори на
енергија.
- Едукација и организирање на активности за

подобрување на енергетската ефикасност.
- Организирање на активности за ограничено
користење на пестициди и ѓубрива за заштита и
обнова на почвата.
- Изготвување и предлагање решенија за правилно
користење на медиумите од животната средина
- Одбележување на значајни настани поврзани со
значењето на заштитата на животната средина со
одбележување на денови од ЕКО календарот ( Ден
на планетата земја, Дена за заштита на водите, Ден
на екологијата, Ден без автомобили, Ден на
Мочуриштата, Ден за борба против пушењето и
слично )

О. Ресен
RPLE-UNDP
ЈКП
Меѓ. инст

2015 год. 120.000 ден. 10.000 ден.
120.000 ден.
RPLE-UNDP

30.000
ден.
SPP

280.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.6 120.000 ден Вкупно од мерка 3.6 280.000 ден
3.7 Активности и мерки поврзани со работењето на Општина Ресен со национални и меѓународни институции во делот на животната средина

20.

Одржување на консултативни состаноци за
усогласување на програмските пакети со
Националните Паркови

О. Ресен
Нац. Парк 2015 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

21.

Национални акции
- ден на дрвото
- ден без отпад
- земја на цвеќето

Општина
Ресен 2015 год. 50.000 ден. 50.000 ден.



22. Обуки, едукации за зголемување на капацитетите на
секторот за животна средина при Општина Ресен

Општина
Ресен 2015 год. 20.000 ден. 20.000 ден.

23.

Одредување на средства за кофинасирање на
апликации за проекти од национален и меѓународен
карактер од областа на животната средина  кои би ги
реализирала општина Ресен, би била партнер во
реализацијата или би била засегната страна со
одредено учество за поддршка

Општина
Ресен 2015 год. 600.000 ден. 600.000 ден.

24.

Учество во активности поврзани со меѓународна
активност во делот на животна средина (биосферен
резеват, Преспа Парк, паркови на Динариди,
Balmonte и др.)

Општина
Ресен 2015 год. 150.000 ден. 150.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.7 830.000 ден. Вкупно од мерка 3.7 830.000 ден.
3.8 Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со животната средина

25. Донесување на план за управување со Споменик на
природата Преспанско Езеро (види мерка 3.1)

Општина
Ресен 2015 год. / /

26. Изработка на ЛЕАП Општина
Ресен 2015 год. 600.000 ден. 600.000 ден.

27.
Изработка на Акционен план и програма за
управување со бучавата Општина

Ресен 2015 год. 600.000 ден. 600.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.8 1.200.000 ден Вкупно од мерка 3.8 1.200.000 ден.
3.9 Останати активности

28.
Подигнување на нови зелени површини (еко паркови)
и реконструкција на постоечките при што би се
подржале тековни активности на ЈКП Пролетер.

Општина
Ресен 2015 год. 100.000 ден. 1.500.000 ден. 1.600.000 ден.

29.
Изработка на веб / мобилна апликација за пријава на
проблеми – медиуми од областа на животната
средина

Општина
Ресен 2015 год. 60.000 ден. 60.000 ден. 120.000 ден.

30.
Воспоставување и одржување на Катастар за
животната средина

Општина
Ресен

Јануари-
Декември
2015

15.000 ден. 15.000 ден.

31. Воспоставување и одржување на  Катастар на
создавачите на бучава во животната средина

Општина
Ресен

Јануари-
Декември 15.000 ден. 15.000 ден.



2015 год.
Вкупно од Општина Ресен за мерка 3.9 190.000 ден. Вкупно од мерка 3.9 1.750.000 ден.

4. Финансирање на програмата

Програмата за заштита на животната средина и природата за 2015 година, ќе се финансира од средства на Буџетот на
Општина Ресен за 2015 година, од донаторски средства пред се поврзани со тековниот Проект за заштита на
Преспанското Езеро, средства од Буџетот на Република Македонија преку Програми и активности од МЖСПП и средства
од други институции кои се опфатени во активностите на оваа Програма.

    Во Програмата за заштита на животната средина за 2015 година содржани се и Програмата за управување со отпад во
Општина Ресен, Програма за управување со ПП Езерани, и  Програмата за чистење на речните корита во Општина Ресен
за 2015 година.

Во прилог е приказ на финансирањето на оваа Програма со и без гореспоменатите Програми.
Табела бр. 1 (со гореспомнатите Програми)

Мерка Средства од Општина Ресен Останати Средства Вкупно средства
3.1 844.000 ден. 30.899.000 ден. 31.743.000 ден.
3.2 320.000 ден. 11.981.250 ден. 12.301.250 ден.

3.3 350.000 ден.
6.081.897 ден.

(4.953.372 ден (буџет на Р.М)
+ 1.128.525 ден останати)

6.431.892 ден.

3.4 170.000 ден. 170.000 ден.
3.5 100.000 ден. 100.000 ден. 200.000 ден.
3.6 120.000 ден. 160.000 ден. 280.000 ден.
3.7 830.000 ден. 830.000 ден.
3.8 1.200.000 ден. 1.200.000 ден.
3.9 190.000 ден. 1.560.000 ден. 1.750.000 ден.

ВКУПНО 4.124.000 ден. 50.782.147 ден. 54.906.142 ден.



Табела бр. 2 (оперативна табела по Програмата за заштита на животната средина и природата за 2015 година, без
програмите за Управување со отпад во 2015 година, Програма за управување со ПП Езерани за 2015 година и Програмата
за чистење на речните корита во Општина Ресен за 2015 година).

Мерка Средства од Општина Ресен Останати Средства Вкупно средства
3.1 80.000 ден. 80.000 ден.
3.2 10.000 ден. 10.000 ден.
3.3 250.000 ден. 1.128.525 ден. 1.378.525 ден.
3.4 170.000 ден. 170.000 ден.
3.5 100.000 ден. 100.000 ден. 200.000 ден.
3.6 120.000 ден. 160.000 ден. 280.000 ден.
3.7 830.000 ден. 830.000 ден.
3.8 1.200.000 ден. 1.200.000 ден.
3.9 190.000 ден. 1.560.000 ден. 1.750.000 ден.

ВКУПНО 2.950.000 ден. 2.948.525 ден. 5.898.525 ден.

Табела бр. 3 (приказ на разлика помеѓу сумите со Програмите Табела бр.1  и оперативната сума Табела бр. 2)

Мерка Средства од Општина Ресен Останати Средства Вкупно средства
Табела бр. 1 4.124.000 ден. 50.782.147 ден. 54.906.142 ден.
Табела бр. 2 2.950.000 ден. 2.498.525 ден.  5.898.525 ден.

ВКУПНО 7.074.000 ден. 53.730.672 ден. 60.804.667 ден.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа Програма,
во Буџетот на Општина Ресен за 2015 година.



5.  Динамика на извршување на Програмата

Динамиката на реализацијата на Програмата ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од
обезбедувањето на средствата во Буџетот на Општина Ресен.

6.  Преодни и завршни одредби

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен,
2. За реализација на мерките и активностите содржани во Програмата надлежен е Секторот за животна средина при

Општина Ресен,
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,, Службен гласник на Општина

Ресен,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/15 Претседател,
16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р.
Ресен
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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 71, став 1, алинеа 3 од
Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен,,бр.7/2010 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за културни активности што се

финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата за културни активности што се финансираат
од Буџет на Општина Ресен за 2015 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/14 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



      Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,Службен
весник на РМ,бр.5/02) а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010 и 13/2013) на
седницата одржана на ден 16.12.2014 год. Советот на Општина Ресен  донесе

ПРОГРАМА
за културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за

2015 година

I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :
- Обезбедување активен однос на Општина Ресен кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно
наследство на Ресен и Преспа;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Ресен;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на
културата.

II.АКТИВНОСТИ

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 културно-
уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници ид Република
Македонија и странство во Општина Ресен;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна
основа со збратимените градови и други институции со кои е воспоставена
соработка од Општина Ресен;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во
локалните заедници.

Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што
се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2015 година се поделени :

- Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
- Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на

програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на програмата



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 2015 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 2015 година

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ
Манифестација Рок на активноста Носител Забелешка Средства од

Буџет 2015
Одбележување на Стара Нова
Година и Василица

13и 14 јануари Општина Ресен во соработка со НВО, - го
организира
настанот

30 000 денари

Актерот на Европа Почеток на Јули НВО ``Езеро без Граници`` во соработка со
Општина Ресен

- се подржува
настанот

60 000 денари

Топол културен бран, Лето 2015- втора половина
на месеците Јули и Август

Министерство за Култура во соработка со
Општина Ресен

-се подржува
настанот,
кофинансира

80 000 денари

Преспански иселенички средби Јули/Август МЗ на Козјак,Грнчари,Наколец,Брајчино
Општина Ресен

- се подржува
настанот

50 000 денари

42-ти
Љубански Илинденски Иселенички
Средби

Август 2015 МЗ Љубојно,Организационен одбор за
реализација на средбите во соработка со
Општина Ресен

- се подржува
настанот

50 000 денари

Најдобри од најдобрите Август 2015 СОУ Цар Самоил во соработка со Општина
Ресен

Се подржува
настанот

30 000 денари

Преспански Јаболкобер септември 2015 Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис сектор,УНДП,ПЕ
МЗШВ

- го
организира
настанот

800 000 денари

Јубилеи на реномирани автори По потреба Оптина Ресен се подржува
или се
организира по

30 000 денари



потреба
Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет Дом на Култура во соработка со Општина
Ресен

се подржуваат
настаните

50 000 денари

Активности за Негување на
културата,обичаите и традициите на
заедниците

По утврдени приоритети Општина Ресен се подржуваат 30 000 денари

Промоции на книги По утврдени приоритети Матична Библиотека и Општина Ресен се подржува 20 000 денари
Настапи на национални институции
од Областа на Културата

По утврдени приоритети Општина Ресен , Министерство за Култура Се организира 100 000 денари

Обележување на Нова Година
- Новогодишна свеченост

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

Општина Ресен се организира 400 000 денари

Преспанско Културно лето 2015*
(објаснување во прилог)

Мај-Септември 2015 Општина Ресен со Министерство за
Култура

организира 2 110 774 денари

Непредвидени манифестации 2015 Општина Ресен 50 000 денари
Вкупно средства 3 890 774денари

 Преспанско Културно Лето 2015 како манифестација од национален интерес е доставена /аплицирана по однос на Годишен
конкурс во Министерството за Култура под бр.08-3013/1 од 09.10.2014 година, при што од страна на државната институција
општина Ресен е информирана дека во текот на месе јануари ќе се одлучува по однос на доставените апликации.
Предвидувањето на оваа манифестација во програмата спрема тоа е логичка активност која би била остварена во обем и дејност
согласно одобрувањето на истата. Доколку истата одбиена тогаш како активност нема да се реализира во програмата.

 ФИНАНСИСКA КОНСТРУКЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА

Структура на приходите
Побарани средства од Министерството за култура 1 500 000,оо

Други извори на финансирање
Локална самоуправа 525 000,оо

Сопствено учество
Спонзорства



Донации 85 774,оо

Друго
ВКУПНА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА/ФЕСТИВАЛОТ
(ИЗРАЗЕНА ВО ДЕНАРИ И БРУТО-ИЗНОС)

2 110 774,оо

Структура на расходите

Збирни трошоци по намени Средства
Продукција и организација
Техничка опрема 80 000,оо

Пропаганден материјал 20 000,оо

Награди (статуетки, плакети итн.) 10 000,оо

Сместување на учесниците и гостите 40 000,оо

Патни трошоци (интернационален или локален транспорт) 10 000,оо
Коктели
Административни трошоци
Канцелариски материјали
Комуникациски трошоци (телефон, поштарина)

Авторски и други надоместоци
Лица/екипа ангажирани во реализацијата на
манифестацијата
Жири
Водители или медијатори на разговори, работилници 40 000,оо
Учесници/гости во програмата на манифестацијата 1 910 774,оо
Други трошоци

Вкупно 2 110 774,оо



Активности предвидени со манифестацијата преспанско Културно Лето
2.Распоред на активности

Активност Локација Содржина Учесници Носител на
организацијата

Време

Велигденски
Хепенинг

Градски
плоштад
Ресен

Детска
претстава

Театар бабец, НУ
центар за култура
Битола

Општина Ресен 09.04.2015

Ритам на
Пролетта

т..н. Претор Концерт на
популарна
музика

Градус Бенд и Ламбе
Алабаковски

Општина Ресен 01.05.2015

Свечено дефиле
на матуранти

Градски
Плоштад
Ресен

Адаптирана
класична
музика

Пламенка Трајковска
Квартет

Општина Ресен 20.05.2015

Ликовна
Изложба

Изложбен
салон Дом на
Култура-
Ресен

Од “Чемерски
до Денес”-
ликовна
изложба

Ликовни уметници од
Кавадарци и
Тиквешијата

Општина Ресен 19-
26.06.2015

Театарска
Претстава

Кино сала на
Дом на
Култура-
Ресен

„Последните
Македонци“

Македонски Народен
Театар

Општина Ресен 20.06.2015

Баскер фест Градски
плоштад
Ресен

Практицирање
на уметност на
оптворено

Повеќе од 30 уметници
и музичари

Општина Ресен 27.06.2015

70 години
Фолкор во
Преспа

Спортска
сала –“Зоран
Стојановски”
Ресен

Одбележување
на Јубилеј 70
години од
постоењето на
КУД “Таше
Милошевски”

200 играорци од КУД
Таше Милошевски,
оркестарот на НУ
Танец,Ламбе
Алабаковски

Општина Ресен ,
КУД Таше
Милошевски

03,07,2015

Работилница
“Сознанија за

Дом на
Култура

Презентирање
на сознанија за

-Љупчо Маневски
Кореограф во НУ

Општина Ресен 03.07.2015-
04.07.2015



традиционалниот
фолклор во трите
дела на Преспа”

“Драги
Тозија”

фолклорот во
трите дела на
Преспа и нивно
практицирање
во делот на
кореографија и
мелос

танец
-Милан Завков, НУ
Танец
- Васко Василевски
дпл.етнолог
- Претседатели на КУД
од Република
Македонија

Концерт на
духовна музика
во слава на
Иванден

Двор на Дом
на Култура
Ресен

Концерт на
духовна Музика
во чест на
празникот
Иванден

Црковен Хор- Св.
Ахил Преспански,
Женски Хор Св. Злата
мегленска

Општина Ресен 07.07.2015

 Фестивал
“Актер на
Европа”

Летна сцена
на Дом на
Култура –
Ресен

Меѓународен
Фестивал на
монодрама

6-7 театарски
претстави од
Македонија и
странство

,НВО Езеро Без
Граници,
Општина Ресен

6-
11.07.2015

Фолк вечер Т.н Отешево Концерт на
македонска
фолк музика

Блага Петревска Општина Ресен 13.07.2015

Македонска
современа
музика

Плоштад
Ресен

Концерт на
музички состав
Фолтин

Музилки состав
Фолтин

Општина Ресен 17,07,2015

Театарска
Претстава

Кино сала на
Дом на
Култура

„Последна
шанса“

Актер: Весна
Петрушевска  Режисер:
Синиша Стефановски

Општина Ресен 20.07.2015

Песна Покрај
Езеро

Т.н. Крани Концерт на
македонска
фолк музика

Ефто Пупиновски Општина Ресен 24.07.2015

Концерт на
македонска
популарна
Музика

Т.нПретор Концерт на
македонска
Популарна
Музика

Музички Состав ДНК Општина Ресен 25.07.2015

Концерт на
македонска
популарна
Музика

Т.н Претор Концерт на
македонска
популарна
Музика

Сара Мејс Општина Ресен 03,08,2015



Ликовна изложба Изложбен
салон на Дом
на Култура

Циклус “Житни
полиња”

Самостојна изложба на
Владимир Темков

Општина Ресен 04,08,2015

Спортски и
културни
активности

Градски
Плоштад

Турнир во
Стреет баскет и
настапи на
локални DJ-и

Спортски тимови за
баскет и 5 локални ДЈ-
и

Општина Ресен 12-
14.08.2015

Концерт на
македонска
популарна
Музика

Т.н Претор Концерт на
македонска
популарна
Музика

Магдалена Цветковска
– Ена

Општина Ресен 15.08.2015

Вечер на
Комедија

Кино сала на
Дом на
Култура

Стенд ап
комедија

Сашко Коцев Општина Ресен 22.08.2015

Етно звуци Градски
Плоштад

Концерт на
македонска етно
музика

Концерт на Баклава Општина Ресен 28.08.2015

Преспански
Јаболкобер

Градски
Плоштад

Фолк танци и
игри

КУД Таше
Милошевски
Аф кардашлик
Фолкорно друштво од
Турција
Стевче Стојковски

Општина Ресен 25.09.2015

Преспански
Јаболкобер

Градски
плоштад

Фолк Вечер Миле Кузмановски
Наум петревски
Зуица лазова
Уска кан- сашо Гигов
Гиш

Општина Ресен 25.09.2015



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 ,Ресенска керамичка колонија и други организации кои со своите активности допринесуват кон
остварување на целите на оваа Програма.

Општина Ресен  во  рамките на своите надлежности предвидува средства за подршка на Здруженија на Граѓани за реализација на
нивните годишни програми во делот на нивни активности од значење на Општина Ресен.Подршката на Општинна Ресен во оваа
категорија на предлог програмата се однесува кон обезбедување на техничка и организациона подршка на програмите на Здруженијата
на Граѓани кои го промовираат , презентираат  и афирмираат културниот идентитет на Општина Ресен во земјата и странство.
Здруженијата на Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по утврден приоритет во согласност со Програмата за
културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2015 година и во согласност со Програма за одбележување на
значајни настани и личности од Општина Ресен за 2015 година.Општина Ресен ќе формира посебна комисија за распределување на
овие средства на Здруженијата кои во текот на годината ќе треба да се обратат до комисијата со изготвени барања за користење на
средства со елаборирани предлог активности по однос на барањето или ќе можат да учествуваат на јавни повици од областа на
културата кои би ги распишала општина Ресен.

Активност Носител Период на
активноста

Средства

Подршка на ЗГ од областа на
културата

По утврден приоритет Општина Ресен 01.01.2015-
31.12.2015

300.000 денари



Подршка на локални институции од областа културата

Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка  на институции чиј делокруг на работа е поврзан со
презентација,промоција,афирмирање и зачувување и унапредување  на културниот идентитет на Општина Ресен. Подршката на овие
институции согласно целите на  Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на Општина Ресен за 2015 година и
во согласност целите  на  Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2015година, ќе се насочи
кон подршка на :

Институција Активност Период на реализација Носител
Дом на Култура ``Драги
Тозија``

Подршка за Комунални
трошоци

2015 Општина Ресен

Матична Библиотека при Дом
на Култура ``Драги Тозија``

Збогатување на фондот на
книги

2015 Општина Ресен

Музеј на Македонија-
Археолошки, Етнолошки и
Историска  Музејска збирка во
Домот на културата "Драги
Тозија"-Ресен

Промоција на вредностите на
музејската збирка

2015 Општина Ресен

Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2015 Општина Ресен

За реализација на Активностите поврзани со Подршка на локални институции од областа културата вкупно се предвидуваат
финансиски средства во износ од 100000 денари



6

Подршка на културата преку инвестиции

Инвестиција во Носител Период на
реализација

Средства од
Буџеет 2015

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

Општина Ресен 2015 120 000 денари

Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните

Општина Ресен 2015 200 000 денари

Набавка на разглас и
осветлување и обука на
кадар за работа со
истиот

Општина Ресен 2015 300 000 денари

Издавање на Општински
гласило` Општина Ресен 2015 150 000 денари

Опремување Спомен
соба на Нијази Бег* Општина Ресен 2015 300 000 денари

Изработка на техничка
документација за
воспоставување на
систем за затоплување
на Кино Салата во Ресен

Општина Ресен 2015 150 000 денари

Вкупно  1 220 000 ден.

Во јануари 2015 година Општина Ресен има работен тематски состанок со
Амбасадорот на Република Турција во Република Македонија при што ќе се
разгледува можноста за подршка при реализација на активноста Опремување на
соба на Нијази Бег.



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.

За 11 Септември, денот на Општината Ресен се подготвува специјална програма
со содржини од областа на спортот,култура,Свечена седница на Совет на
Општина Ресен и одавање на почит на значајни настани и личности и борци
учесници во ослободување на градот
На свечента седница можат да се доделат посебни признанија и награди,кои се
доделуваат од буџет на општина ресен по утврдени критериуми, а се
финансираат со посбна ставка на буџетот на Општина Ресен.
Исто така и во рамките на манифестацијата ``Преспански јаболкобер`` се
доделува востановена награда и други признанија и награди.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина
Ресен

Активност Период на
активност

Носител Средства од
Буџет за 2015

Репрезентација за културни
манифестации

2015 Општина Ресен 30 000 денари

Обезбедување
сместувачки услуги за
учесниците на одделни
манифестации

2015 Општина Ресен 100 000 денари

Организирање
протоколарни и
промотивни средби на
претставници на градот
при одржување
манифестации и
реализирање на проекти
од областа на
културата

2015 Општина Ресен 50 000 денари

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

2015 Општина Ресен 100 000 денари

Непредвидени трошоци 2015 Општина Ресен 50000 денари
Вкупно 330 000 денари



III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2015
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.

Активност Предвидени средства
Организација и подршка
на манифестации и
други настани од
културата

3 890 774 денари

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

300 000 денари

Подршка на локални
институции од
културата

100 000 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

1 220 000 денари

Други посебни
активности поврзани со
реализација на
програмата

330 000 денари

ВКУПНО 5 840 774

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2015 година.



IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни ставки во
Буџетот на општината, средства од Буџетот на Република Македонија,
спонзорства и донации
По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди дека
се во согласност со целите на Програмата.

Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен  во областа на културата
за 2015

Сопствени (
Општина Ресен )

Буџет на РМ Спонзорства и
донации

Вкупно

3  740 774 1 800 000 300 000 денари 5 840 774

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен  во областа на
културата
за 2015 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.

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 2015 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.
Општината во рамките на своите надлежности ќе се труди да активностите на
институциите како Домот на Културата, Музејската збирка, Матичната
библиотека, да бидат подостапни за граѓанине на Општината, затоа што истите
според нашите убедувања се најдобриот промотор на културниот капацитет на
општината.

Инвестициите во културата се реална потреба за нејзино адекватно
спроведување..
Изработка на промотивен материјал за афирмирање на културно историско
богатсво на општината е од базично значење за општината како во  насока на
сопствена промоција на културата така и во насока за подршка за развој на
туризмот посебно неговите алтернативни форми.
Изградбата пак на спомен обележја за кои треба да се изготви и посебна
програма се во насока за збогатување на материјаната културна понуда во
Општината.

Вложување во системот за загревање на реновираната  Кино сала  е
неопходно за да се зголеми капацитетот на овој објект кој треба да се
реализираат голем број на културни настани, а воедно се налага потреба од
создавање на услови во кино салата за да не биде доведено во прашање
одржувањето на манифестациите надвор од летниот период .

Праксата од изминатите години покажа дека за реализирање на културни
манифестации има потреба од техничка средства во вид на разглас и
осветлување и обука на кадар за работа со истото посебно ако се земе во
предвид висината на средствата кои се оделуваат за анагажирање на ваква
опрема од страна.

Уредување на спомен соба на Нијази бег во Домот на Култура не само
што ќе ја збогати културната понуда туку истата ќе биде од бенефит и за
збогатена туристичка понуда посебно  со оглед на тоа што ресенскиот сарај се
профилира како неизбежно место за посета на организирани туристичи групи
низ изминатите години.

Неопходните инвестиции предвидени со оваа програма ја зголемуваат
конкурентноста на Општината во однос на организација на настани и
манифестации од културата.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/16          Претседател
16.12.2014год. Методија Пашковски c.p
Ресен



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

15.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата ФА - уредување на градежното земјиште

на подрачјето на Општина Ресен за 2015 година

Се прогласува Програмата ФА - уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2015 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/15 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



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 и 163/13), 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 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 16
.12.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ФА - уредување на градежното земјиште на подрачјето на

Општина Ресен за 2015 година

ВОВЕД

Програмата за уредување на градежно земјиште за 2015 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 раѓани, 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 точка 2, член 50-а, член 51-а и член
78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( ,,Службен весник
на Р.М. ,, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13
и 42/14).

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.

III. ИЗВОРИ  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  НА  ПРОГРАМАТА

Средствата во Програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2015 година
се во согласност на Буџетот на Општина Ресен, дефинирани на следниот начин:

ПРИХОДИ

Ред.
Бр.

Опис Износ во
денари

1. Средства од продажба на градежно земјиште 6.000.000
2. Средства од надоместок за уредување на

градежно земјиште од корисници на земјиште за
изградба на објекти

6.000.000

3. Средства од надоместок за уредување на
земјоделско земјиште

2.000.000

4. Надоместок од комунална дејност - јавна чистота 3.000.000

5. Средства од надоместок за користење на јавно
прометни површини

1.600.000

6. Средства од надоместок за користење такси
станици

120.000

7. Средства од надоместок за користење на
рекламни паноа

230.000

8. Приходи од јавно осветлување 21.822.570
9. Средства од легализација на бесправно

изградени објекти на градежно изградено
земјиште

10.000.000

10. Средства од легализација на бесправно
изградени објекти на земјоделско земјиште

1.500.000

11. Селски водоводи – Буџет на Општина Ресен 450.000
Вкупно средства од  Буџет на Општина
Ресен

52.722.570

Средства за локални патишта 3.428.955
12 Средства за селски водоводи 17.745.021
13 Средства за изградба на  канализација 15.255.785

Вкупно средства  од АФПЗРР 36.429.761
14 Средства за изградба селски водоводи - Донација 1.400.000



ВКУПНО ПРИХОДИ: 135.486.216.00 ден.

РАСХОДИ

15. Средства за изградба канализација - Донација 1.400.000
Вкупно средства од донации: 2.800.000

16. Средства од  Светска Банка 17.220.000
17. Средства за локални патишта – ЕБОР 11.070.000

Вкупно средства од Светска Банка и ЕБОР: 28.290.000
18. Средства од Јавното претпријатие  за државни

патишта
6.243.885

19. Средства за ЛЕР и прекугранична соработка 9.000.000

Ф Урбано планирање 29.682.520
Ф10 Урбанистичко планирање 23 237 520
Ф20 Уредување на градежно земјиште 4.445.000
1. Експропријација на градежно земјиште 3.000.000
2. Надзор на изведбата на градежни работи 1.000.000
3. Геодетски услуги (протоколи, нумерички и ажурирани

пологи)
245.000

4. Геомеханички испитувања 200.000
ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални

трошоци)
2.000.000

1. Изработка на проектна документација за инфраструктура 2.000.000
Ј Комунални дејности 93.374.741
Ј00 Одржување на урбана опрема 200.000
1. Фарбање на  столбчиња, парапети и канделабри 100.000
2. Одржување на разна урбана опрема 100.000
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 25.120.052
1. Селски населби по Програма 25.120.052
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување

на отпадни води
18.428.955

1. Изградба на фекална канализација во селски населби по
Програма

18.428.955

ЈЗ0 Јавно осветлување 14.070.804
1. Потрошена електрична енергија 8.817.268
2. Набавка на репроматеријали 149.096
ГДО Програма за енергетска ефикасност – надградба и

проширување на мрежа за улично осветлување
5.104.440

Ј40 Јавна чистота 3.000.000
1. Одржување на јавна чистота по Програма 3.000.000
ЈД0 Изградба, реконструкција, одржување и заштита на

локални патишта и улици
35.533.885

1. По програма 7.243.885



                                ВКУПНО РАСХОДИ: 135.486.216.00 ден.денари

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 наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/17 Претседател,
                              16.12.2014год.  Методија Пашковски с.р

Ресен

2. Средства од ЕБОР и Светска банка 28.290.000
ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација 450.000
1. Хоризонтална и вертикална сигнализација – по Програма 450.000
Г Локален економски развој и средства за рурален

развој
9.000.000

1. Локален економски развој 7.000.000
2. Средства за развој на туризмот 2.000.000
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16.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Правилникот за степенот на уредување на градежното

земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од

степенот на уреденост

Се прогласува Правилникот за степенот на уредување на градежното
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за уредување во зависност од
степенот на уреденост, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/16 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



Врз основа на член 59 став 12 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 и 149/14“), член 51-а и 51-б од Законот за земјоделско земјиште
(„Службен Весник на Р.М. бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Правилникот за степенот на
уредување на градежното земјиште со објекти на комунална инфтаструктура и
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост („Службен Весник на Р.М. бр.93/11, 65/12, 98/12, 113/13,
155/13,96/14“) а врз основа на член 83 став(4) од Законот за градежното земјиште
(„Службен Весник на Р.М. бр.17/11,53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13“) а врз основа
на член 16 точка 1 од Статутот на Општина Ресен(„Службен гласник на Општина
Ресен бр. 07/10’), Советот на Општина Ресен на својата седница, оддржана на ден
16.12. 2014 година донесе:

ПРАВИЛНИК
ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО

ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО

ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ

Глава I
Член 1

Со овој Правилник се пропишува степенот на уредување на градежно земјиште со
објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.

Член 2
(1) Степенот на уреденост на градежното земјиште се определува според обемот

на опременост на земјиштето со објекти на комуналната инфраструктура за
задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до
градежната парцела и може да биде основен, повисок и понизок од основниот
степен на уреденост.

(2) Основен степен на уреденост на градежното земјиште со комунална
инфраструктура опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат(улици со
тротоари), пешачки патеки и други површини согласно урбанистички
планови,

- подземна електрична мрежа,
- улично осветлување,
- водоводна мрежа,



- фекална канализација и
- атмосферска канализација

(3) Повисок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална
инфраструктура ги опфаќа објектите од став (2) на овој член како и:

- ПТТ(оптичка- теелекомуникациска мрежа),
- топлификациона мрежа,
- паркинг простори,
- гасоводна мрежа и
- пречистителна станица за отпадни води.

(4)  Понизок степен на уреденост на градежното земјиште со комунална
инфраструктура  опфаќа:

- непречен пристап до градежната парцела од некатегоризиран јавен
пат,

- сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа),
- септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
- сопствен одвод на атмосферски води(нема приклучок на атмосферска

канализација)
- нестандардно улично осветлување и
- надземна нестандардна електрична мрежа.

(5) Согласно утврдениот степен на уреденост, приклучувањето на јавната
комунална мрежа се врши согласно дадените услови за приклучоци, по
претходно барање од надзорниот инжинер, а приклучоците се пуштаат во
редовна употреба согласно член 92-а, став 3 од Законот за градење.

Член 3
(1) Трошоците за уредување на градежното земјиште се утврдуваат во

согласност со реалните трошоци направени за соодветните степени на
уреденост на градежното земјиште со објектите на комуналната
инфраструктура согласно член 2 на овој правилник, во кои се засметани и
трошоците за хидротехничките услови за приклучоци.

(2) Трошоците за уредување на градежното земјиште за повисок степен на
уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура
согласно член 2 став (3) на овој правилник, за најмногу 20% од утврдените
трошоци за основен степен на уреденост на градежното земјиште со објектите
на комунална инфраструктура.

(3) Трошоците за уредување на градежното земјиште за понизок степен на
уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална инфраструктура
согласно член 2 на овој правилник, може да се намалат доколку се изведени
сите комунални инфраструктурни мрежи наведени во член 2 став (4) од овој
правилник, за најмалку 80% од утврдените трошоци за основен степен на



уреденост на градежното земјиште со објектите на комунална
инфраструктура.

Член 4
(1) Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност

од степенот на уреденост на градежното земјиште согласно член 2 на овој
правилник, се пресметува по метар квадратен на новата корисна површина
што ќе се гради, што претставува збир на нето површините на подовите на
сите простории во објектот, соглсно заверениот основен проект и анекс на
основниот проект, помножен со следните коефициенти:

1. Станбени објекти Коефициент
- станбени простории 1,0
- станбени простории со висина до 2,5м подпокривен
простор

0,2

- лоѓија затворена од три страни 0,4
- подлоѓија затворена од две страни 0,3
- балкони, тераси 0,2
- заеднички поодни тераси, пасажи 0,2
- помошни простории , остава за гориво, котлара, визба 0,3
- трафостаница до 35кв во објектот и надвор од
објектот

0,3

- складишен простор и заеднички комуникации 0,3
-стражарница, управител, простории за домар 0,5
- паркиралишта и гаражи 0,1

2.  Деловни и јавни објекти Коефициент
- простории 1,0
- магацини 0,5
- помошни простори, остава за гориво, котлара 0,3
- трафостаница до 35Кв во објектот и надвор од
објектот

0,4

- скалишен простор и заеднички комуникации 0,5
- паркиралишта и гаражи 0,1
- лоѓија затворена од три страни 0,5
- подлогија затворена од две страни 0,4
- балкони и тераси 0,3
- отворен наткриен простор 0,3



3. Други  објекти Коефициент
- катни гаражи 0,05
- спортски покриени објекти 0,5
- гасни станици и базни станици за 50% од површината
на локацијата

1,0

-отворени пазаришта за 30% од површината на
локацијата

1,0

- базени 0,2
- трафостаници над 35Кв 1,0

4. За објекти од група на класи на намени Г-
производтсво , дистрибуција и сервиси

Коефициент

- Г1- тешка и загадувачка индустрија 0,05
- Г2- лесна и незагадувачка индустрија 0,05
- Г3- сервиси 0,05
- Г4- стоваришта 0,05

5. За бензиска пумпна станица и нејзини
придружни содржини (продавници, кафетери и
ресторани)

Коефициент

- продажни простории на бензиски пумпни станици 1,0
- услужни простории на бензиските пумпни станици 1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5-
угостителски и туристички комплекси, хотелски
комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4- хотел, мотел, времено
сместување во викенд куќи, планинарски и ловен
дом

Коефициент

- сите простории 0,05

7. Детски градинки , пензионерски домови и
домови за стари лица

Коефициент

- сите простории 0,05



8.  Објекти за високо образование Коефициент
- сите простории 0,5

(2) По исклучок на став (1) на овој член , во новата корисна површина што ќе се
гради солгасно заверената проектна документација, не се пресметуваат
површините на :

- инсталационите канали,
- окната за лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта,
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство.

(3) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од
степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од
вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) на овој член и за други
објекти на овој член , без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата
градежна парцела на која е предвидено изградба на објект со височина  над
32 ката.

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на
трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот
на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно
пресметаната површина согласно став(1) и (2) од овој член.

(5) За објектите од група на класи на намеи Г-производство, дистрибуција и
сервиси, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште
неможе да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во
Република Македонија за последната година, помножена со коефициентите
опишани во член 4 став (1) точка 4 од овој правилник.

(6) За линиски инфраструктурни објекти- државни патишта, локални патишта и
улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации,
железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи со пониско ниво од и над
35КВ како и брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни
пристаништа, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.

Член 4-а
(1) Доколку со изградбата на објекти предвидено е отстранување на постоечки

објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на иста градежна парцела,
при пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното
земјиште , од новата корисна површина се одбива површината утврдена со



имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на
новите објекти.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, површината на подпокривен простор,
лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи,
помошни простории, визба, складишен простор, заеднички комуникации,
паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата
корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на
површините на наведените простории и делови од објектот.

Глава II Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште и
неговата распределба

Надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдува согласно овој
Правилник, а на истиот во текот на годината ќе се врши корекција според движењето
на цените на индустриските производи.

Пресметувањето на недоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се врши
по 1м2 нето изградена корисна површина на објектот во градежниот реон, а се
утврдува согласно Правилникот за степшенот на уредување на градежното земјиште
со објекти на комунална инфраструктура и начинот на уредување на висината на
трошоците за уредување во зависност од степенот на уреденост.

Меѓусебните права и обврски за уредување на градежното земјиште врз основа на
документ за сопственост и основен проект заверен од Општина Ресен, се уредуваат
со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за
надоместок за уредување на обејктот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

II.1. Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште

Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште се утврдуваат
согласно реалните трошоци направени за соодветните степени на уреденост на
градежното земјиште со објектите на комуналната инфраструктура согласно овој
Правилник.

Правилникот за уредување на градежнотоо земјиште за 2015 година на подрачјето на
Општина Ресен ги содржи следните населби и урбани места во кои може да се
уредува градежното земјиште во текот на годината:



1. Стамбена населба „Кумсал“ - 2 во УЕ-3 Ресен ,
2. Стамбена населба „Пролет“  во УЕ-1 Ресен ,
3. Стамбена населба „Починалиште“  во УЕ-1 Ресен ,
4. Урбанистичка Единица - 2 Ресен,
5. Урбанистичка Единица - 4 с. Јанковец,
6. Центар на градот Ресен УЕ -5 ,
7. Селски населби во Општина Ресен
8. Вилски населби: Претор, Сирхан, Асамати и Долно Дупени,
9. Туристички локалитети: Царина, Отешево, Коњско, Сирхан, Асамати,

Крани, Претор, Долно Дупени и сите приобални локалитети надвор од
населените места,

10. Агро берзи, откупно дистрибутивни центри

1. Стамбена населба „Кумсал“ - 2 во УЕ-3 Ресен
За објекти:

a. Стамбени објекти ................................................................1.127,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти......................................................2.569,00 ден/м2
c. Други објекти .....................................................................  2.569,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство, дистрибуција
      и сервиси ............................................................................. ..330,00 ден/м2
e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти...2.569,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом ..................................................800,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и домови за
      стари лица..............................................................................800,00 ден/м2
h. Објекти за високо образование .......................................... 800,00 ден/м2

2. Стамбена населба „Пролет“  во УЕ-1 Ресен
За објекти:

a. Стамбени објекти ……………...............................................900,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти.................................................... 2.050,00 ден/м2
c. Други објекти ..................................................................... 2.050,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство,

дистрибуција и сервиси  ......................................................330,00 ден/м2
e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти ..2.050,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом ..................................................640,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и



домови за стари лица .........................................................640,00 ден/м2
h. Објекти за високо образование ......................................... 640,00 ден/м2

3. Стамбена населба „Починалиште“  во УЕ-1 Ресен
За објекти

a. Стамбени објекти ..................................................................900,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти............................................. ........2.050,00 ден/м2
c. Други објекти .......................................................................2.050,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство,

дистрибуција и сервиси ............................................. ...........330,00 ден/м2
e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти ..2.050,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом ..................................................640,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и
домови за стари лица.............................................................640,00 ден/м2

h. Објекти за високо образование.............................................640,00 ден/м2

4. Урбанистичка Единица - 2 Ресен,
За објекти:

a. Стамбени објекти................................................................1.127,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти ....................................................2.569,00 ден/м2
c. Други објекти ......................................................................2.569,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство,

дистрибуција и сервиси ....................................................... 330,00 ден/м2
e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти ..2.569,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом .................................................800,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и
домови за стари лица ...........................................................800,00 ден/м2

h. Објекти за високо образование.............................................800,00 ден/м2

5. Урбанистичка Единица - 4 с. Јанковец,
За објекти:

a. Стамбени објекти ...................................................................790,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти......................................................1.800,00 ден/м2
c. Други објекти .......................................................................1.800,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство,

дистрибуција и сервиси..........................................................330,00 ден/м2



e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти ..1.800,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом ............................................. ....560,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и
домови за стари лица.............................................................560,00 ден/м2

h. Објекти за високо образование ............................................640,00 ден/м2

6. Центар на градот Ресен УЕ -5 ,
За објекти:

a. Стамбени објекти.................................................................1.127,00 ден/м2
b. Деловни и јавни објекти.......................................................2.569 ден/м2
c. Други објекти .......................................................................2.569,00 ден/м2
d. Објекти од групата на намени Г-производство,

дистрибуција и сервиси.........................................................330,00 ден/м2
e. Бензиска пумпна станица и нејзини придружни обекти...2.569,00 ден/м2
f. Објекти од група на класи на намени Б5- угостителски и туристички

комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, за објекти од група на
класи на намени А4-хотел, мотел, времено сместување  во викенд куќи,
планинарски и ловечки дом .................................................800,00 ден/м2

g. Детски градинки, пензионерски домови и
домови за стари лица...........................................................800,00 ден/м2

h. Објекти за високо образование...........................................8000,00 ден/м2

7. Селски населби во Општина Ресен

Ќе плаќаат 20% од најниските доприноси за уредување на градежно земјиште во
градот Ресен во зависност од видот на објектот што ќе се гради.

8. Вилски населби: Претор, Сирхан, Асамати, Долно Дупени и Стење

Инвеститорите за уредување на градежно земјиште во вилските населби ќе плаќаат
по 2.094,00 ден/м2 на нето изградена површина на објектот, врз основа на степенот
на уреденост на градежното земјиште.



9. Туристички локалитети: Царина, Отешево, Коњско, Сирхан, Асамати,
Стење, Крани, Претор, Долно Дупени и сите приобални локалитети
надвор од населените места,

Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во туристичките
локалитети ќе изнесува 2.094,00 ден/м2 на нето изградена површина на објектот, врз
основа на степенот на уреденост на градежното земјиште.

10. Агро берзи, откупно дистрибутивни центри
За агро берзите, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците
за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на
градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупната пресметана површина
согласно овој Правилник.
Висината на трошоците за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 900ден/м2
х 50% од вкупната пресметана површина што ќе се гради, согласно зеверениот
основен проект и анекс на основниот проект.

II. 2. Стимулативна регулатива за плаќање на надомест за уредување на
градежно земјиште

Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на недоместокот за
уредување на градежно земјиште на рати на утврдена динамика на плаќање на
следниот начин:

- Инвеститорот е должен да уплати 50% од утврдениот паричен износ во
договорот, за надоместокот за уредување на градежно земјиште на
денот на потпишување на договорот. Останатите 50% инвеститорот ќе
може да ги уплати најмногу на 12 еднакви месечни рати.

II.3. Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште
процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето
на градежното земјиште изнесува:

1. Изработка на генерални, детални урбанистички планови,
урбанистичка документација, проектна документацја и
надзор

0,00%

2. Изградба на улици
-тротоари 11,00%



-изградба на горен слој
-изградба на долен слој

26,00%
11,00%

3. Изградба на фекална и атмосферска канализација 35,00%
4. Изградба на водоводна мрежа 7,00%
5. Изградба на улично осветлување 10,0%

Овие елементи претставуваат вистински(реални) трошоци за опремување на
градежното земјиште со објекти и инсталации од индивидуално инвестирање, а
учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на градежното земјиште, другите
објекти и инсталации од заедничко инвестирање учествуваат со 20%.

Овој распоред на надоместокот за уредување на градежното земјиште се однесува и
за надоместокот што е платен од претходни години.

Советот на Општина Ресен може да донесе Одлука за делумно или целосно
ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за
објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходнои доставен
бизнис план со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

Општина Ресен при наплаќањето на надоместокот за уредување на градежно
земјиште, ќе  ги рефундира вложените средства на лицата кои во изминатиот период
финансирале во изработката на деталните урбанистички планови, само во случај
кога е во прашање општ јавен интерес и ако тоа било предвидено со тогашната
програма.

За секој вид на простор кој не е опфатен со некоја одредба на овој Правилник
надоместокот ќе се пресметува по аналогија како за просторот опфататен со овој
Правилник.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот
период, за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа
надоместок во висината на реалните трошоци за уредување- целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарната
инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во
нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се доуредува или воопшто не се
уредува, корисникот на земјиштето плаќа недоместок до висината на трошоците за
делумното уредување на земјиштето-делумен надоместок или воопшто на плаќа
надоместок.



Во поглед на одложеното плаќање,  присилната наплата, каматата и застареноста на
обврската за плаќање ќе се користи калузулата од Договорот помеѓу Инвеститорот и
Органот на Општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

Инвестационите објекти каде како инвеститор се јавува Општина Ресен се
ослободени од надомест за уредување на градежно земјиште.

II.4. Надоместок за изградба и реконструкција на комунални објекти

За доградба и надградба се плаќа надомест за уредување н а градежно земјиште
согласно коефициентите дадени во член 4 и 4-а , а во зависност од м2, корисни
површини кои се проектирани за доградба и надградба, а за реконструкција на
објекти во рамките на постоечките објекти запишани во имотен лист не се плаќа
надоместок.

За пренамена на објектите(станбени и помошни) во деловни се наплатува
еднократен надомест за уредување на градежното земјиште во висина што
претставува разлика од претходно наплатениот надомест до полниот износ што
треба да се плати за намената што ќе ја добие објектот или дел од објектот , а
средтсвата се неповратни.
Надоместокот за пренамена од деловен во станбен простор не се наплатува.

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште при обнова на објекти кои
се порушени од пожари, поплави и снегови и тоа само за градба што одговара на
првобитната состојба.

Доколку при изградбата и реконструкцијата инвеститорите отстапуваат од техничката
документација и се здобијат со нова станбена или деловна површина должни се да
платат соодветна разлика утврдена со анекс договор за уредување на градежното
земјиште за ново изградената површина помножена со надоместокот во моментот на
плаќањето по претходно добиена уредна документација од страна на надлежниот
орган.

II.5 . Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и во ЛУПД

Инвеститорите на станбени објекти, јавни, деловни, помошни простории, гаражи и
слично кои се градат во урбаното подрачје на населените места во Општина Ресен,
ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 20% од
надоместокот на најниската цена што се плаќа во зоните на градот, во зависност од
видот на објектот.



Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација
и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

За објекти кои што ќе се градат на земјоделско земјиште ќе плаќаат надоместок за
уредување на земјиштето 876,00 ден/м2 х 20% = 175 ден/м2.

Глава III. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА

Во случај кога градежното земјиште е утврдено со изградена основна
инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема
или не е целосно изградена секундарната инраструктура, а сопственикот на
земјиштето инсистира сам со свои средства да ја грдаи секондарната
инфраструктурна мрежа, согласно заверена техничка документација за градење на
инфраструктурни објекти, должен е на локалната самоуправа за (изградената
основна мрежа), да и надокнади трошок во висина од 40% од надоместокот за
уредување на градежно земјиште утврден со Правилникот и да овозможи на идните
корисници на земјиштето приклучување на инфрастуктурните мрежи без да му плата
надоместок, односно инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам да биде технички
примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на
општината без надоместок.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура
надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за пресметување на објекти
од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална
потрошувачка, што корисникот ги извел или ги изведува самоиницијативно без
учество на општината , а пред склучување писмен договор за изведување на објекти
од комунална инфратсруктура не се признаваат, освен за локалитети каде биле
бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови истите
се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградени
обејкти од инфраструктура, заверена од надлежен орган и изградените
инфраструктурни мрежи примени од јавните  комунални претпријатија. При ова се
признаваат само трошоците-делот од надоместокот за уредување на градежното
земјиште за изградена инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална
потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната
самоуправа без надоместок , за да се овозможи идно приклучување на нови
корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на
локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежно земјиште.



Глава IV. Преодни и завршни одредби

1. Со стапувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот
донесен во декември 2013 година.

2. За спроведување на Правилникот надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен.

3.Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/18 Претседател,
16.12.2014год.     Методија Пашковски с.р.
Ресен



22 Декември 2014 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.13

17.

Врз основа на член 50 став 1 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 и 13/2013) донесувам

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Планот на програми за развој во

Општина Ресен за 2015-2017година

Се прогласува Планот на програми за развој во Општина Ресен за 2015-
2017година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 16.12.2014 година.

Бр.08-3895/17 Градоначалник
22.12.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р.



П Л А Н  Н А П Р О Г Р А М И З А Р А З В О Ј
во Општина Ресен за 2015 – 2017 година

Вовед

Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони
активности предвидени во Планот на Програми за развој за
предходниот период кои се реализирани во 2014 година и насоките на
општината за преземање на активности од развоен карактер, а согласно
Стратегијата за развој на Општина Ресен, во наредниот тригодишен
период 2015 - 2017 година Општина Ресен ќе се фокусира на следните
предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат
преку соодветни годишни Програми.

Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за
задоволување на потребите на граѓаните, подобрување на квалитетот на
живот, како и заштита на животната средина.

Тригодишниот Планот на програми за развој за 2015-2017 година
ќе се состои од капитални инвестиции во областите: изградба на објекти,
водоснабдување, канализација, изградба, реконструкција и
рехабилитација на локални патишта и улици, чистење на речните корита
и локален економски развој.

Планот на програмите за развој на општина Ресен програмиран за
2015-2017 содржи временска рамка за  реализација на капиталните
инвестиции, финансиска конструкција, извори на финансирање и
контрола над примена на планот.

За еден дел од програмираните капитални инвестиции постои
техничка документација, која треба да се комплетира според новите
закони, подзаконски акти и нормативи.

Капиталните инвестиции се распоредени во следните области:

1. ЈА - Изградба на објекти,
2. ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување,
3. ЈИ -Изградба на системи за одведување и пречистување на

отпадни фекални води,
4. ЈД - Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални

патишта и улици,
5. Ј8 - Други комунални работи ( Чистење на речните корита ),
6. Г - Локален економски развој,



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

1.1. Изградба на „Стопански Комплекс за откуп, складирање,
преработка и дистрибуција на земјоделски производи, м.в. Макази “
КО Козјак - Ресен.

Градежните работи, според планираното, треба да опфатат: магацин
за складирање, комори за одржување, место за калибрирање и
амбалажирање, како и сите потребни инфраструктурни објекти (
водовод, канализација, патишта ).

Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат
од Владата на РМ и странски инвеститори.
Временска рамка 2015-2016 година.

1.2. Изградба на Комплексот „ Финско Село “ м.в. Маркова
Нога,
КО Долно Дупени - Ресен.

Градежните работи опфаќаат: комерцијални и деловни објекти,
хотелски комплекс, викенд куќи и целосна инфраструктура.

Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат
од странски инвеститори.
Временска рамка 2015-2017 година

1.3. Изградба на зграда за социјални станови
Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат

од Владата на РМ.
Целта на оваа капитална инвестиција е подобрување на условите за

живот на одредена група на жители од општината.
Временска рамка за изведување на активностите 2015-2017 година

1.4. Изградба на мали хидрелектрани
Изградба на мали хидроелектрани ќе се изврши на Лева Река –

Голема Река  во Општина Ресен. Предвидено е изградбата на мала
хидроелектрана да се изведе во 2015-2017 година.
Вкупните потребни средства за изведба на хидроелектраната изнесува
122.910.000  денари.

Потребните средства за инвестицијата се обезбедени од правни
субјекти.
Носител на работите на инвестицијата е  ЕНЕРГОРЕМОНТ – МЗТ –
ХЕРЦ  ДОО – Битола.
Временска рамка на изведување на активностите 2015-2017 година.

1.5. Изградба на две училишни спортски сали
Согласно Програмата за изградба на спортски сали на Владата на РМ,

во програмскиот период планирано е да се изградат две училишни
спортски сали и тоа во основните училишта Мите Богоевски и Гоце
Делчев во Ресен.



Со овие инвестиции ќе се придонесе кон унапредување на
образованието и спортот кај лицата вклучени во основното образование
како и на останатите лица кои на некој начин се инволвирани во областа
на  спортот.

Финансирањето на инвестициите ќе биде од Буџетот на РМ со рок на
реализација 2015-2017 година.

1.6. Изградба на повеќенаменско спортско игралиште

Од Буџетот на РМ во периодот 2015-2017 година ќе се издвојат
средства за изградба на повеќе наменско спортско игралиште. Ова
игралиште ќе биде ставено на располагање на сите граѓани за
спортување, рекреирање и натпреварување. Игралиштето ќе може да се
користи деноноќно и ќе биде место за собирање и дружење на младите
генерации, како и основа за создавање на здрава младина и одлична
превентива од пороците на модерното живеење. Вкупниот буџет за оваа
активност изнесува 5.000.000 денари.

2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување планирано е следното:

2.1. Коњско - изградба на водоводен систем
Потребни финансиски средства во висина од 8.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Републичкиот Буџет и Буџетот на
Општина Ресен.
Целта на оваа активност е подобрување на условите за живот на
граѓаните.
А како активности кои треба да се изведат во текот на 2015-2017 година
влегуваат: изведба на цевовод од населбата до резервоарот, пумпна
станица и изградба на резервоар.

2.2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на
исправна вода за пиење и изградба на филтер станица
Вкупно потребни средства  6.000.000 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Републичкиот Буџет и
донации.
Целта на активноста е обезбедување на дополнителни и прочистени
количини на вода за пиење.
Во текот на 2015-2017 година ќе се изведе: цевовод во должина од 4000
м, изведба на каптажа и изведба на филтер станица.

2.3. Сливница - изградба на нов водоводен систем
Вкупно потребни средства 18.000.000 денари
Предвидено финансирање: од Буџерот на Република Македонија и
донации
Целта на оваа активност е изведба на нов систем за водоснабдување во
селската населба и задоволување на потребите на луѓето со исправна
вода за пиење, како во квалитет така и во квантитет.
Временска рамка на изведување на активностите: 2015-2017 година



2.4. Подмочани – изградба на нов резервоар за зафаќање на
дополнителни количини на исправна вода за пиење со W=60м3
Вкупно потребни средства 2.200.000 денари.
Извори на финансирање Буџет на РМ и донации.
Целлта на оваа активност е задоволување на потребите на месното
население со дополнителна количина на вода за пиење.
Временски период за реализација 2015-2017 година.

Со горенаведените активности кои ќе се реализираат во
населените места, а кои не се приклучени на регионалниот водовод,
преку подобрување на квалитетот и квантитетот на водата за пиење ќе
се создадат предуслови за подобрување на квалитетот на живеење
директно на населението од селските населби и индиректно ќе се
создадат предуслови за развој на алтернативниот туризам согласно
првиот приоритет од Стратегијата.

2.5. Реконструкција на водоводната мрежа во градот Ресен

Потребни средства за реализација: 39.000.000 денари
Извори на финансирање: Буџет на Република Македонија
Целта на активноста е подобрување на квалитетот на водата за пиење.
Временски перид за реализација 2015-2017.
Активностите поврзани со реконструкцијата во периодот за реализација
треба да опфатат: изработка на техничка документација врз основа на
реална Студија за можностите за реконструкција на истата, за изградба
на нови резервоари за вода и други потребни мерки, и во зависност од
Студијата да се продолжи по приоритетите на изведување.

3. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална
канализација планирано е следното:

3.1. Стење -  изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата: 11.854.772 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации.
Со инвестицијата ќе се зафатат отпадните води од селската населба и
истите ќе се канализираат до местото предвидено за изградба на
пречистителна станица.
Временската рамка на изведување на активностите: 2015-2017 година.

            3.2. Јанковец – доизградба на фекална канализација
Вкупно потребни средства: 8.000.000 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република
Македонија.
Целта на инвестиција е зафаќање на отпадните фекални води од
населеното место, нивно собирање во колектор и носење до
пречистителна станица.
Временска рамка за изведување на активностите: 2015-2017 година.



3.3. Љубојно – доизградба на фекална канализација
Вкупно потребни средства: 12.577.589 денари
Средствата се планира да се обезбедат од Влада на Република
Македонија. Целта на инвестицијата е зафаќање на
отпадните фекални води од населеното место, нивно собирање во
колектор и носење до пречистителна станица.
Временска рамка за изведување на активностите: 2015-2017 година.

3.4,Дрмени – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата 15.255.784 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен, од Влада на
Република Македонија и од донации
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални
води од населеното место
Временска рамка за изведување на активностите: 2015-2017 година.

3.5. Грнчари – изградба на фекална канализација
Потребни средства за изведување на инвестицијата 15.000.000 денари
Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија.
Целта на инвестицијата е сепарационо зафаќање на отпадните фекални
води.
Временска рамка за изведување на активностите: 2015-2017 година.

Со реализирање на  горенаведените активности ќе се заштити и
унапреди животната средина, природата и ќе води кон подобрување на
екосистемите во предложените селски населби кои се директни
корисници од реализирањето на инвестициите, така и во целата општина
индирекно. Правилното управување со фекалните води ќе донесе
создавање на предуслови за подобрување на квалитетот на животот на
населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата -
заштита на животната средина и развој на туризмот.

4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба,
реконструкција и рехабилитација на локални патишта и улици

планирано е следното:

4.1. Реконструкција и рехабилитација на локалните патишта
согласно Одлуката за определување на приоритети за изградба на
локални патишта, со обезбедени финансиски средства од Европската
Банка за обнова и развој во висина од  6 110 302,46  денари.
Временска рамка на изведување на активностите: 2015-2017 година.

4.2. Префрлените средстава од Агенцијата за државни патишта
во висина од 6 243 885,00 денари ќе се користат за зимско одржување,
тековно одржување и рехабилитација на локалните патишта и улици.
Овие активности ќе се реализираат во текот на 2015 година.



4.3 Согласно Програмата на Агенцијата за финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој на РМ за финансирање на проекти
од ЕЛС по разни мерки, на почетокот од 2015 година треба да отпочне со
прибирање на понуди од заинтересираните ЕЛС и реализација на истите
кои ќе бидат одобрени во текот на 2015 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 денари.

Целта на горенаведените активности е подобрување на
инфраструктурата а во функција на подобрување на условите за
транспорт на стоки и патници како и создавање на услови за
привлекување на туристи, согласно двата приоритети од Стратегијата.

5. Во рамките на капиталните инвестиции за заштита на
животна средина планирано е чистење на речни корита

5.1. Чистење на речните корита
Потребни средства за реализирање на активностите 3.000.000 денари
Извори на финансирање Буџет на Општина Ресен, странски донатори и
Влада на Република Македонија.
Овие активности  се однесуваат на чистење на речните корита на
следните реки од територијата на Општина Ресен: Брајчинска, Кранска,
Курбинска, Грнчарска, Подмочанска, Источка, Голема Река и други
помали речни корита на подрачјето на општина Ресен.
Временски период за имплементација 2015 година.
Со имплементација на активноста ќе се заштити и унапреди животната
средина и природата, истите ќе придонесат за минимизирање на
деградацијата и на штетите од евентуалните поплави.

6. Во рамките на капиталните инвестиции за локален
економски развој планирано е следното:

6.1Поддршка при формирање и развој на две туристички зони
на

                   источниот и западниот дел на Преспанското Езеро
Од буџетот на Општина Ресен ќе се финансира формирање и развој на
две туристички зони на источниот и западниот брег на Преспанското
езеро. Општината ќе овозможи услови за продажба на плацеви за
изградба на мали хотели и викенд-населби, а истовремено ќе се вложат
напори за промоција на понудата и привлекување на домашни и
странски инвеститори.
Финансии: Буџет на Општина Ресен – 900.000 денари,
реализација: 2015-2017 година.



6.2Подршка на локалниот економски развој
Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, вклучени
се програмите за работа и буџетско планирање на сите Сектори и
Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Ресен, при што
Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и
прекугранична соработка за буџетската 2015 година ја предвидува
програмата Г1, Поддршка на локалниот економски развој и  Г2
поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен.
Финансии: Буџет на Општина Ресен – 9.000.000 денари,
реализација:  2015 година.

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за
развој ќе биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен,
со динамика на изведување на активностите согласно динамиката на
обезбедувањето на потребните финансиски средства како од Буџетот на
Општината така и од соодветните Министерства, Амбасади и други
донатори.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна
ревизија, согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони
активности.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3696/19 Претседател,
16.12.2014год.     Методија Пашковски с.р.
Ресен
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