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1.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на

средства на Буџетот на Општина Ресен за 2016 година

Се прогласува Одлуката за прераспределба (измена на распоредот) на
средства на Буџетот на Општина Ресен за 2016 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/1 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н



O     D     L     U     K     A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

za 2016 godina

^len  1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

za 2016 godina na sledniot na~in :

Potprograma

Potstavka
SAMOFIN. DOTACII DONACII KREDITIBUGET

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

425990 Drugi dogovorni uslugi 500.000 0 0 0 0

427110 Privremeni vrabotuvawa 440.000 0 0 0 0

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

486110 Kupuvawe na motorni vozila -500.000 0 0 0 0

J30 JAVNO OSVETLUVAWE

421110 Elektri~na energija -440.000 0 0 0 0

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

08-2416/3

Metodija Pa{kovski  s.r

Br.

28.10.2016

Vrz  osnova  na  ~len  36  stav  1  to~ka  2  od  Zakonot  za  lokalna  samouprava  (Sl.vesnik  na  RM 
br.5/2002), a vo vrska so ~len 33 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005...192/15),Sovetot na 
Op{tina Resen na 54-ta sednica, odr`ana na den 28.10.2016 godina ja donese slednata odluka:

Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува 
составен дел на Буџетот на Општината за 2016 год.
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2.

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

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 2016-2017

Се прогласува Оперативната Програма за организирање и функционирање
на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2016-2017, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/2 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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 28.10.2016 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
2016/2017

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
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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 2016/2017,
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.

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
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работните места на луѓето и учиниците или за најмногу од 5 ( пет ) часа  од
престанок на врнежите од снег. Останатите сообраќајници ќе се оспособуваат за
12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од  прв приоритет.

Потребнмата механизција, опрема, 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 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.
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-со специјални машини, опрема и работна рака врши отстранување на снегот од
сообраќајниците и посипување песок и индустриска сол за отсранување на
подмрзнатица од коловозните површини,

-возилата, машините и другата потребна механизација ја доведуваат во
исправна состојба за дејствување во зимски услови и истата во тек на траењето
на зимската сезона ја чува на определените пунктови како би можела при укажана
потреба навремено да биди ставена во функција,

-води целосна документација за работата на зимската служба,
-доставува до нарачателот распоред на лица за дежурство, со податоци за

работна рака и механизација,
-секојдневно и редовно го информира нарачателот за работата на зимската

служба, како и надзорниот орган,
-ги прима и секој дневно ги доставува извештаите и прогнозите за временските

услови, до нарачаталот и Министерство за внатрешни работи,
-секојдневно изготвува извештај за извршените работи од смената во зимската

служба, во соработка со раководителот на смената,
-врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини како и

на другата механизација,

3.2. Советот на Општина Ресен, со струшните служби

-ја усвојува оваа оперативна Програма,
-го контролира извршувањето на оваа Програма,

3.3. Единица на Локална самоуправа

-ја кординира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од оваа Програма,

-преку средсвата за јавно информирање, информира за работата на зимската
служба и обврските на учесниците,

3.4. Надзорен орган

Надзорниот орган го определува нарачителот на работите со решение со кое ги
определува работните задачи при реализацијата на Програмата   за
организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина
Ресен за сезоната 2016/2017 година.

Надзорниот орган ги врши следните работи:
-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
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( најкасно во рок од 12 часа ) го извастува претпријатието на кое му отстапена
работата,

-врши и други работи и работни задачи во врска со реализација на програмата,

3.5. Дирекција за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување не е непосредно вклучена во работите на
зимската служба, меѓутоа посредно ги следи активностите на зимската служба
преку благовремено информирање,

Во случај на појава на елементарни непогоди во поголеми размери на
подрачјето на Општина Ресен во зимскиот период,  кои не ќе можат да се
разрешуваат со организациска поставеност на зимската служба, при прогласена
вонредна состојба со свои сили учествува во отстранување на последиците и
справувањето со временските непогоди.

3.6. Други учесници

3.6.1. Министерството за внатрешни работи , работи преку ПО за БПС, го
регулира и контролира сообраќајот во новонастанатите состојби на
сообраќајниците и секогаш ќе биде непосредна врска со сите задолжени субјекти,
ги отстранува паркираните возила како би се овозможило чистењето на
сообраќајниците. Превзема активности согласно законските прописи од
делокругот на нивното работење поврзани со активностите во зимски услови.

3.6.2. Регионален центар за управување со кризи ( РЦКУ ) прибира податоци за
состојбата со сообраќајниците во зимски услови и нивната проодност.

3.6.3. Надлежниот општински орган за комунални работи се грижи за
спроведување на Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен во
делот на отстранувањето на снегот и мразот преку инспекциските служби.

3.6.4. Републичкиот хидрометеролошки завод доставува извештаи и прогнози (
дневни, тродневни, неделни и месечни ) за временските услови до :

-Општина Ресен,
-Претпријатието на кое му е доверена работата, Струшната служба и
Надзорниот орган,

3.6.4. Јавното комунално претпријатие – Пролетер, ги чисти јавно пешачките
површини и ги оспособува атмосферската канализација и сливниците за
прифаќање на поголеми количини на вода во зимски услови.

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.
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3.7.2. Граѓаните го чистат снегот и мразот од тротоарите, патеките и приодите
пред своите стамбени згради, како и снегот од крововите и терасите при што
водат сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и
сообраќајот.

3.7.3. За сите овие кои нема  да ги извршуваат потребните работи ќе се
постапува според Одлуката за комунален ред и Одлуката за јавна чистота.

4.ПРЕГЛЕД ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ВО
ОПШТИНА РЕСЕН И УЛИЦИ ВО ГРАДОТ РЕСЕН И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
УСЛОВИ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА

Изведувачот на работите за зимско одрување ќе отпочне со чистење на снегот
од локалните патишта и улици после наврнати 10 см снег, а посипувањето со
абразивен материјал ќе се врши после појавување на голомразица и паѓање на
температурата под 0 степени целзиусови.

Чистење на снегот ќе се врши по следниот распоред:

УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН - I ПРИОРИТЕТ

1. Дом за народно здравје со сите пристапни улици,
2. Општинското средно училиште со влез и зафат во населба Пролет и излез на
ул.„Кузман Јосифовски“,
3. ул.„11 Октомври“ со ул.„Јосиф Јосифовски“ до горна џамија,
4. ул.„Наум Веслиевски“
5. ул.„Мите Богоевски“
6. ул.„Корчуланска“ со ул.„29 Ноември“
7. ул.„Коле Неделковски“
8. ул.„Иво Лола Рибар“
9. ул. „Илинденска“со ул.„Таше Милошевски“
10. ул.„Обиколна“

ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ДО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ

1. с. Болно ------ с.Евла
2. с. Горно Дупени
3. с.Лавци преку с.Дрмени
4. с.Горно Перово --- с. Долно Перово
5. с. Прељубје
6. с.Стење
7. с. Езерени
8. с. Д.Б.Црква
9. с. Рајца
10. с. Претор
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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:

11. с. Курбиново
12. с. Сливница
13. с. Крани – с. Арвати
14. с. Љубојно – с.Брајчино
15. с. Долно Дупени преку Рудина
16. с. Наколец
17. с. Штрбово
18. с. Сопотско
19. с. Златари
20. с. Кривени
21. с. Лева Река
22. с. Крушје
23. с. Грнчари
24. с. Волкодери, Покрвеник и Шурленци.
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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.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

3.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата Г1 – Локален економски развој на

Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата Г1 – Локален економски развој на Општина
Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/3 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Бр.08-2416/4 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник
на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А
Г1 – Локален економски развој на Општина Ресен за 2017 година

1.   Вовед

Процесот на планирање на програмата е базиран врз законските обврски на јавните
институции и врз база на непосредно учество на бизнис секторот, граѓанскиот сектор,
месните заедници, асоцијасии и сл. преку заеднички програми и проекти за создавање
на услови за одржлив локален економски развој.

Локалниот економски развој е организирана дејност на локалната заедница која
меѓусебно соработува со цел да се постигне одржлив економски пораст кој носи
економска корист и подобрување на квалитетот на живот на сите чинители во
заедницата.

Со стратешко планирање на програмата за локален економски развој на Општина
Ресен, локалната заедница врши конкретен чекор кон опредметнување на ефектите од
децентрализацијата како политички процес и јакнење на демократските односи, а посебно
демократското вклучување на граѓаните во процесот на одлучување со  што  Општина
Ресен остварува чекор напред  во реализација на главните цели на Европската Унија за
руралниот развој.

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се усвојува врз основа на
надлежностите на Локалната Самоуправа кои произлегуваат од Законот за локална
самоуправа, Статутот на Општина Ресен, како и други позитивни законски одредби на
Република Македонија и препораки на Европската Унија.

Подготовката на програмата се базира врз претходно изработени проценки и
анализи на заедницата во сите тематски области во кои локалната самоуправа има
законски надлежности или е во фаза на нивно превземање од централно на локално ниво.
Во рамките на тие активности, а во согласност со своите надлежности и задолженија, во
насока на подобрување на економската клима и условите за локален економски развој,
според предходно утврдени стратешки цели и приоритети се изработи оваа Програма.
Подготовката на програмата за локален економски развој исто така е во согласност со
насоките на Европската Унија и Владата на Република Македонија за користење на
средства од ЕУ фондовите.

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на Стратегијата за
локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и Одделенија во Општина
Ресен вклучени се во програмирање на програмите за работа  и буџетско планирање, од
тука Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и
прекугранична соработка за буџетската 2016 година ја предвидува програмата Г1,
Поддршка на локалниот економски развој во Општина Ресен.
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2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2017
година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 5.000.000 денари

3. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој на
Општина Ресен за 2017 година.

Општина Ресен преку   Секторот за урбанизам, комунални работи, локален
економски развој и прекугранична, согласно своите надлежности и задолженија во насока
на подобрување на економската клима и локалниот економски развој согласно претходно
дефинираните стратешки цели и приоритети ја базира Програма за поддршка на
локалниот економски развој во Општина Ресен за 2017 година.

3.1 Партиципативно учество на заедницата во одржливиот локален економски
развој на Општина Ресен

3.1.1 Финансирање на локални микропроекти за поттикнување на локалниот
економски развој со вклучување на малите и средни претпријатија, месните заедници и
невладиниот сектор по пат на јавен повик за финансирање на проекти од областа на
одржливиот локален економски развој за 2017 година.

3.1.2 Организирање на едукативно информативни работилници за можностите за
искористување на средства од домашните и странските програми и фондови.

Вкупно предвиден буџет: 1.500.000 денари

3.2 Подршка на развојот на претприемништвото и мали и средни претпријатија

Малите и средни претпријатија се движечка сила на економскиот развој и поради
тоа континуирано мора да се работи на изнаоѓање на стимулативни мерки за отворање на
нови претпријатија, но исто така треба да им се даде поддршка на веќе постоечките
претпријатија во Општина Ресен во изнаоѓање на нови пазари и зголемување на нивната
конкурентност што ќе придонесе во развојот на локалната економија и отворање на нови
работни места.

3.2.1 Заедничка промоција и маркетинг, заедничко организирање и настапување
на саеми и други форми на презетација (вклучително и набавка на опрема за
презентација) на Општина Ресен и стопанските субјекти од општината во
Република Македонија и странство.
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3.2.2 Организирање на  обуки за подигнување на вештини и знаење, обуки за
информирање, едуцирање, доквалификација или преквалификација на човечките ресурси
во стопанството.

3.2.3 Организирање на обуки за искористување на државните понуди и поволности
за започнување на сопствен бизнис, вклучително и законските обврски и потребната
документација за основање на компанија.

3.2.4 Мапирање на стопанството во Општина Ресен, промоција на бизнис климата
во општината и изработка на адресар на стопанството во општината.

3.2.5 Потикнување на инвестиции преку промоција на бизнис климата и понуда за
изградба на стопански објекти во индустриските зони .

Вкупно предвиден буџет: 1.300.000 денари

3.3 Рурален развој

Под рурален развој се подразбира процес на интегриран  и одржлив развој на
рурална средина од економска гледна точка, но во исто време со заштита на животната
средина, културните вредности и обележја на просторот.

3.3.1  Обуки на земјоделците од  Општина Ресен за искористување на средства
од националните програми за подршка на руралниот развој како и од ИПАРД програмата.

3.3.2 Поддршка на земјоделците од Општина Ресен при аплицирање/пополнување
на потребната документација во националните програми за подршка на руралниот развој
и ИПАРД програмата

3.3.3 Подршка на локални акциони групи. Согласно политиката за рурален развој
на ЕУ, можностите за ко-финансирање на проекти во сферата на руралниот развој и со
поддршка на Центарот за регионален рамномерен развој на Пелагонискиот Плански
Регион, воспоставени се   локални акциони групи (ЛАГ). Во Општина Ресен
формирана   и   регистрирана   е ЛАГ која ќе функционира на територијата на
општината. Групата е составена од претставници на јавниот сектор, невладиниот сектор и
бизнис заедницата. ЛАГ- от ќе работи на подготвување на подстратегија за рурален развој
и ќе аплицира во ЛИДЕР програмата со цел реализација на проекти од општ интерес на
граѓаните на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари

3.4. Искористување на ресурсите на Општина Ресен во функција на локалниот
економски развој

Искористување на ресурсите во функција на локалниот економски развој се
темели врз рационална употреба на природните, општествените и културно
историски ресурси на Општина Ресен.
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3.4.1 Потикнување на брендирање на производи и услуги во локалната економија
согласно позитивните законски регулативи и препораките на Европската Унија. Активноста
предвидува отпочнување на процес за идентификација и отпочнување на процес за
брендирање на   локалните производи и услуги преку информативни и едукативни
работилници со релевантните субјекти во заедницата.

3.4.2 Поддршка на проекти и програми поврзани со традиционалните занаети.
Активноста предвидува мапирање на занаетите во општината, финансирање на проекти
и помош при опремување на занаетчиски работилници, уредување на изложбен
простор како и промоција на занаетчиските производи и услуги.

Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари

3.5 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти

Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во зависност од
донаторот како неопходност се наметнува потребата од обезбедување на средства за
сопствено учество кои мора да се запазат како прв услов за аплицирање на одреден
проект. Секој донатор определува посебни услови за локалната самоуправа кои треба
да бидат обезбедени како составен дел од апликацијата за соодветниот проект.

Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во следните
области:

3.5.1 Партиципација, сопствено учество на  Општина Ресен за аплицирање и
реализирање на проекти со посебен акцент на програмите на Владата, Министерствата,
Агенциите и донаторите од Република Македонија.

3.5.2 Партиципација, сопствено учество на  Општина Ресен за аплицирање и
реализирање на проекти во рамките на Пелагонискиот Плански Регион.

3.5.3 Заедничко учество во аплицирање и реализација на проекти за меѓуопштинска
соработка со други општини од Република Македонија во рамките на програмите на
различни донатори (меѓународни фондови, асоцијации, амбасади и сл.)

3.5.4 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за учество во
спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион кој се имплементира  од
страна на  Центарот за  развој на  Пелагонискиот плански регион во партнерство со
УСАИД.
Вкупно предвиден буџет: 1.000.000 денари

Вкупно предвиден буџет за 2017 година: 5.000.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/5 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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4.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата Г-2 Поттикнување на развојот на туризмот во

Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата Г-2 Поттикнување на развојот на туризмот во
Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/4 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година,
донесе

П Р О Г Р А М А
Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот во

Општина Ресен за 2017 година

1. Вовед

Развојот на туризмот претставува организирана дејност и преземање на
мерки и активности, форми и облици за одржлив развој. Програмата за
поттикнување на туризмот се однесува на луѓето од локалната заедница кои
меѓусебно соработуваат со цел да се постигне одржлив развој на туризмот со
одржлив економски пораст, кој носи економска корист и подобрување на
квалитетот на туризмот за сите во заедницата.

Со стратешкото планирање на развојот на туризмот на Општина Ресен,
врши конкретен чекор кон опредметување на ефектите од
децентрализација како политички процес и јакнењето на демократските
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односи,а посебно демократското вклучување на граѓаните во процесот на
одлучување.

Процесот на планирање на програмата е базиран врз непосредното
учество на сите релевантни фактори од сферата на туризмот, јавните
институции, бизнис заедницата и граѓанското општество (граѓанскиот сектор,
месните заедници, асоцијации и сл.), преку заеднички напори кои овозможуваат
достигнување на заедничката визија за создавање на услови за одржлив
развој на туризмот што ќе   овозможи подобрување на социо
економскиот и одржливиот фактор.

Програмата за поттикнување на развојот на туризмот се подготвува и
усвојува врз основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои
произлегуваат од Законот за Локална Самоуправа, Статутот на општина Ресен,
други позитивни законски одредби на Република Македонија и препораките на
ЕвропскатаУнија за забрзуање на процесот за децентрализација и креирање на
буџетите на Единците на локалната самоуправа согласно транспарентно и
плански усвоените развојни документи.

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и
Одделенија во Општина Ресен вклучени се во програмирање на програмите за
работа  и буџетско планирање, од тука  Секторот за урбанизам, комунални
работи, локален економски развој и прекугранична соработка за буџетската
2017 година ја предвидува програмата Г2: Поттикнување на развојот
на туризмот.

2. Извори на финансирање на програмата

Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен
за 2017 година и од други извори на финансирање.

Вкупно предвиден буџет: 3.500.000 денари

3. Предлог – Програма за поттикнување на развојот на туризмот на
Општина Ресен за 2017 година.

Поттикнување и развој на туризмот се подготвува врз основа на
надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од законот за
Локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски
одредби и препораки од Европската Унија.

Туризмот како економска активност е сектор со најширок опсег во
споредба со кој било сектор во економскиот развој, поради тоа што има поголем
број значајни врски и економски поврзаности со други сектори отколку која
било друга економска активност и има многу важна улога во локалниот
економскиот развој.
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3.1 Подршка на проекти и програми поврзани со инфраструктурни
планови, уредување на туристички и излетнички локалитети (изградба на
водовод, канализација, опремување со пристапни патишта, паркинг простори,
патеки за движење, информативни табли, сообраќајна сигнализација, изградба
и оддржување на пристаништа, поставување и оддржување на урбана опрема
во сите позначајни туристички локалитети.

Вкупно предвиден буџет: 1.200.000 денари

3.2 Управување со туризмот, евиденција, регистрација, категоризација и
стандардизација. Активноста предвидува продолжување со евиденција,
регистрација, категоризациај и продолжување на решенијата за категоризација
на сместувачки капацитети од мал обем што претставува основа за управување
со туризмот. Активноста исто така предвидува спроведување на информативно
едукативни работилници на туристичките субјекти за процесот на
категоризација на сместувачки капацитети од мал обем согласно позитивните
законски прописи.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.3 Мапирање на угостителските капацитети како и сместувачките
капацитети од поголем обем во Општина Ресен. Активноста предвидува
изработка на база на податоци за туристичката понуда на Општина Ресен.
Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари

3.4 Туристички инфо центар. Активноста предвидува ставање во
функција на туристички инфо центар каде туристите ќе добиваат информации
за туристичката понуда на Општина Ресен но во исто време туристите ќе имаат
можност за пријавување на неправилности и проблеми од областа на туризмот.

Вкупно предвиден буџет: 500.000 денари

3.5 Туристичка берза. Активноста предвидува формирање на он-лајн
берза на која регистрираните сместувачки капацитети од мал обем ќе ги нудат
своите услуги на домашни и странски гости. Со реализација на оваа активност
би се направил напредок во решавање на проблемот со нелегално нудење на
услуги за сместување во капацитети од мал обем.

Вкупно предвиден буџет: 200.000 денари

3.6  Активни мерки за подобрување на конкурентноста и услугите во
туризмот. Активноста предвидува организација на обуки наменети за
давателите на услуги во туризмот од институции специлајизирани во оваа
област. Преку обуките предвидено е да се изврши стручно усовршување во
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однос на видот и начинот на давање на услуги во туризмот како приготвување и
послужување на храна, бонтон во угостителството, промоција и маркетинг на
услугите и сл.

Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари

3.7 Промоција на туристичка понуда на Општина Ресен. Активноста
предвидува изработка на промотивен материјал, изработка и поставување на
билборди со туристички мотиви од Општина Ресен, остварување на контакти со
туроператори, остварување контакти со домашни и странски медиуми,
организирање и настапување на саеми за презетација на туристичката понуда
на Општина Ресен во земјата и странство.
Вкупно предвиден буџет: 800.000 денари

Вкупно предвиден буџет за 2017 година: 3.500.000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/6 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

5.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата МБ – Прекугранична соработка

во Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата МБ – Прекугранична соработка во Општина
Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/5 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и
11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година,
донесе

П Р О Г Р А М А
МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2017 година

1. Вовед

Со цел подобрување на   општата локална клима и подобрување на
квалитетот на живот на локалното население во земјите вклучени во
прекуграничната соработка, а особено меѓу општините – кориснички на
проектите, Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој
и прекугранична соработка за 2017 година ја програмира Програмата за
прекугранична соработка. Оваа Програма е во согласност со надлежностите на
Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот за Локална Самоуправа,
Статутот на општина Ресен, други позитивни законски одредби на Република
Македонија, како и во согласност со препораките на ЕвропскатаУнија и
препораките на Владата на Република Македонија за користење на средства од
ЕУ фондовите.

Специфични цели на оваа Програма се: економски развој на пограничните
региони; унапредување на инфраструктурата за туризам   и транспорт,
активности од типот луѓе-кон-луѓе, унапредување на добрососедските односи,
негување на стабилноста,  безбедноста и просперитетноста, преку економски
развој со акцент на одржлив развој на животната средина, заштитата,
унапредувањето и управувањето на природните богатства и екосистеми, како и
охрабрување на хармоничен, врамнотежен и одржлив развој.

Оваа Програма се фокусира претежно, но не и исклучиво, на искористување
на инструментот ИПА – инструмент за предпристапна помош насочен кон земјите
кандидати за  членство во Европската Унија, во сите области на делување на
локалниот живот: јакнење на демократските институции и владеењето на
правото; реформа на јавната администрација; извршување на економските
реформи; почитување на човековите и на малцинските права; промоција на
родовата еднаквост; поддршка на развојот на граѓанското општество; напредна
регионална соработка, и да придонесе за одржлив развој и намалување на
сиромаштијата во овие земји.

Очекуваме дека оние проекти што ќе се реализираат и оние кои ќе уследат
во наредниот период ќе бидат мост за градење цврсти односи на партнерство и
соработка на сите нивоа.

2. Извори на финансирање на програмата
Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен

за 2017 година и од други извори на финансирање.
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Вкупно предвиден буџет: 3.000.000 денари

3. Предлог – Програма за прекугранична соработка во Општина
Ресен за 2017 година.

Согласно претходно наведените насоки и должности, во рамките на
Стратегијата за локален економски развој на Општина Ресен, сите Сектори и
Одделенија во Локалната Самоуправа на Општина Ресен вклучени се во
процесот на изработка на програмите за работа и буџетско планирање, при што
Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и
прекугранична соработка за буџетската 2017 година ја предвидува програмата
МБ – Програма за прекугранична соработка во Општина Ресен.

Приоритети на прекугранична соработка за 2017 година:
 развој на прекуграничните економски, социјални и активности

поврзани со оддржливо користење на животната средина во
граничните области;

обработување на заедничките предизвици во полето на јавното
здравство, превенција и борба против организираниот криминал;

промовирање на правна и административна соработка;
промовирање на локални активности од типот „луѓе за луѓе“
зголемување на бизнис можностите на давателите на локални услуги и

операторите во областа на туризмот,
поттикнување на меѓусебната соработка, разбирање и почитување,

како и заштита на културното наследство и вредности.

3.1 Поттикнување на партнерство и прекугранична соработка
Важен аспект за развој на локалната економија е потикнување на

партнерство, остварување на прекугранична соработка и размена на искуства со
Европски градови и општини.

3.1.1 Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и
општини е исклучиво во функција на користење на средства од европски
фондови и размена на добри пракси и искуства. За реализација на овие
активности неопходно е да се организираат работни посети како на
претставници на Општина Ресен во други општини, така и нивни претставници
во нашата општина.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.1: 500.000,оо денари

3.2. Засилување на административните капацитети на општината

3.2.1 Со цел изготвување поквалитетни проекти заради конкурирање
пред европските ИПА-фондови, потребно е засилување и надградба на
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постојните капацитети на општина. За оваа активност неопходна е посета на
обуки организирани од државата и донаторите.

Вкупно предвиден буџет за точка 3.2: 500.000,оо денари

3.3 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти

Според утврдените правила за апликација на одредени проекти во
зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од
обезбедување на средства за сопствено учество кои мора да се запазат како
прв услов за аплицирање на одреден проект. Секој донатор определува посебни
услови за локалната самоуправа кои треба да бидат обезбедени како
составен дел од апликацијата за соодветниот проект.

Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во
следните области:

3.1 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за аплицирање
на прекугранични проекти од  ИПА Програмата за прекугранична соработка
меѓу Република Македонија и Република Албанија.

3.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за реализирање
на прекугранични проекти од  ИПА Програмата за прекугранична соработка
меѓу Република Македонија и Република Грција.

3.3 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за учество во
пилот проектот SWG – Regional Rural Development Standing Working Group of
South Eastern Europe.

3.4 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за обука на
државните службеници од Општина Ресен за изработка и имплементација на
проекти со прекугранично влијание

Вкупно предвиден буџет за точка 3.3: 2.000.000,оо денари

Вкупно предвиден буџет за 2017 година: 3.000.000,оо денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/7 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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6.

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

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

на Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето
на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/6 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен Весник
на РМ“ бр. 5/02), член 39 и член 80 од Законот за градежно земјиште
(,,Службен Весник на РМ“ бр. 15/15, 44/15 и 193/15, 226/15, 30/16 и 31/16 ), член
2, член 80, член 80-а и 81 од Законот за градење (,,Службен Весник на РМ“ бр
бр.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15,
226/15,30/16 и 39/16), член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/2015),
Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе

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

Ресен за 2017 година

1.ВОВЕД
Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите

накои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување,
дислоцирање и отстранување.

Оваа Програма важи за 2017 година и со истата е опфатена урбаната
опрема определена согласно член 2 став 4 од Закон за градење,  односно
опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
храна, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за
обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларните претставништва,
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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.

2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните
цели:
- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Ресен,
- Естетеско облковање подобрување и воведување на нови стандарди

во уредување на просторот,
- Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита

на животната средина,
- Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (продажба

на билети за јавен превоз, телефонски говорници, автобуски постојки, продажба
на весници, сувенири, цвеќиња и др.),

3.ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат
градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.

На градежно земјиште предвидено со урбанистички план или
урбанистичка планска документација за плажи, може  да се постави урбана
опрема согласно урбанистичко – техничка документација за уредување на
плажа одобрена од Градоначалникот на Општина Ресен. Урбанистичко –
техничката документација за уредување на плажа е составен дел на договорот
за краткотраен закуп на градежно земјиште.

4.ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

1. Тераси со или без настрешници
Тераси со или без настрешници се поставуваат во зависност од

расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот
да не се наруши урбанистичка концепција на просторот и параметрите за
непречено безбедно движење од сите корисници, односно непречено користење
на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот
(пешачки, движење на лица хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно,
полициско и комунално возило (возила на јавни служби).
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2. Покриени и непокриени шанкови
Покриени и отворени шанкови се поставуваат на плоштад, во парк, на брег,

покрај водни и рекреативни површини при што е неопходно исполнување на
условот да не се наруши урбанистичка концепција на просторот.

Покриените и отворените шанкови не смеат трајно да се прицврстени за
подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и
канализација.

Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да
биде и тераса со или без настрешница.

3. Продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
храна и сладолед

Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба билети за
јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, храна и сладолед да не биде
поголема од 6.0 м2, а за продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м2.

4. Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци
Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се

поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на
корисниците. Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на
општината и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад,
поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други
локации согласно потребите на Општина Ресен.

5. Информативни паноа
Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на
граѓаните (карта на градот, возен ред и сл.) и огласување
за културно – уметнички, спортски и други манифистации.

Поставување на информативните паноа не смее да го попречува
нормалното одвивање на сообраќајот.

Иформативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи,
прицврстени на објект сл.

6. Рекламни паноа
Рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот
на сообраќајниците, а во согласност со законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата и посебните акти на Општината.

7. Јавни санитарни јазли
Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во
близна на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти.
Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и
јавни површини.

Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект
соодветен за избраната локација.

8. Телефонски говорници
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и
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банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да
се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.

9. Автобуски постојки
Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните
патишта.

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

10. Детски игралишта
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно
земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа намена.
Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило, парк, покрај
водена површина и покрај паркинг простор.

11. Пливачки објекти
Пливачки објекти може да се постават на изградено и неизградено градежно
земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа
намена.

Пливачки објекти може да се постават и во уредено зеленило, парк и
покрај водена површина.

12. Настрешници кои се поставуваат на јавна површина
Настрешница е лесен монтажен елемент кој се поставува на столбови кои не
смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно или со роло
механизам.

13. Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани
Урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани
може да се постави согласно посебни проекти, доколку такви се изготвени за
јавни површини од посебен интерес за Општина Ресен.

14. Платформи за јавни манифестации на копно и водена површина
Платформите за јавни манифестации како и придружните објекти во
функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при
нивното користење.
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште
кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа
одлука.

15. Типски објекти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско- конзуларните претставништва, на објектите на органите на
државната управа и резиденцијални објекти.
Објектите да бидат од лесна конструкција, со унифициран изглед,
усогласени со просторот на кој се поставуваат со површина не поголема од 4.0
м2. Објектите или групацијата на објекти мора да биде лоцирана на начин кој
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нема да го попречува слободното движење на пешаци, лица со инвалидитет и
возила.

16. Паркинзи во функција на објектите на органите на државната
управа и 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 метри.

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

Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат
градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната
намена на просторот и безбедноста на сообраќајот  во согласност со Закон
за градење и Одлуката за утврдување на стандардите за поставување на
урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен („Службен Гласник на Општина
Ресен бр.13/14“).

Потребата за поставување на урбана опрема ја утврди Советот на
Општина Ресен со Одлуката за утврдување на потребата за поставување на
урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одорение за
поставување на урбана опрема („Службен Гласник на Општина Ресен бр.13/14“).

Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема (,,Службен Весник на РМ“ бр. 36/10),
Одобрението за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат
А4.

Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен геодет.
Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен
за вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.

Општина Ресен согласно Закон за градење води регистар на
издадени одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а
формата, содржината и начинот на  водење на регистарот ги пропишува
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на управување со градежното земјиште.
Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна
Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана
опрема.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема
може да биде:

- дневно за време од 24 часа,
- краткотрајно, за период од 30 дена,
- сезонско, за период од 3-6 месеци и
- годишно, за период од 1 година.
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Одобрението за поставување на  урбана опрема се добива врз основа на
поднесено барање (формулар) до Градоначалникот на Општина Ресен кое се
доставува заедно со комплетна документација пропишана во Одлуката за
утврдување на потребата за поставување на урбана опрема и за условите,
начинот и постапката за издавање на одорение за поставување на урбана опрема
(„Службен Гласник на Општина Ресен бр.13/14“).

6.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма во Буџетот на Општина Ресен за
2017година. Предвидени средства за поставување, одржување, дислокација и
отсранување на урбаната во надлежност на Општина Ресен 500.000 денари

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

7.ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

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

8.ВРШЕЊЕ НАДЗОР
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и

отстранувањето на урбаната опрема врши овластениот инспектор за
градежништво и урбанизам согласно Закон за градење и други акти на Општина
Ресен.

Доколку овлатениот испектор утврди дека субјектот кој врши дејност,
поставува урбана опрема и/или користи простор пред деловната просторија без
одобрението издава решение со кое ќе нареди отстранување урбаната опрема.

Доколку субјектот – корисникот во рок од 24 часа по добивањето на
решението не ја отсрани урбаната опрема од просторот пред деловната
просторија ќе се пристапи кон присилно извршување.

Ако корисникот на просторот преземе дејствија спротивни на
одобрението со тоа што ќе постави платформа или друг вид на дејствие кое
има карактер на градба, овластениот инспектор ќе постапи согласно
овластувањето од Законот за градење.

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

Доколку   и по издавената опомена повторно овластениот испектор
констатира дека корисникот не се придржува на условите  од одобрението, го
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известува  Градоначалникот на општината со предлог одобрението да му
биде одземено.

Доколку корисникот во рок од три дена по добивање на решението со кое се
одзема одобрението не ја отстрани опремата и предметите од просторот, тоа ќе
се стори по присилен пат.

На решението за одземање на одобрението субјектот има право на жалба
до Државна комисија за одлучување во управната постапка и постапка од
работни односи во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

9.ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Ресен

во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски
развој и прекугранична соработка.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

Вкупно предвиден буџет за 2017 година: 500.000 денари
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките

на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/8 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

7.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ЈА-Јавно осветлување ЈА0-Изградба на јавното

осветлување на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата ЈА-Јавно осветлување ЈА0-Изградба на јавното
осветлување на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/7 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на
Р.М. бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 12 од Статутот на Општина
Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЈА – Јавно осветлување

ЈА0 - изградба на Јавното осветлување на подрачјето на
Општина Ресен за 2017 година

1. Анализа на состојбата:

Јавното осветлување како комунална дејност е една од основните
надлежности на општината која  ја  доби со процесот на децентрализација.

Оваа надлежност произлегува од член 22 став 4 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на Р.М. бр. 5/02  и член 21 став 13 од Статутот на
Општина Ресен.

Од почетокот на процесот на децентрализација во Република Македонија,
општината континуирано превзема чекори и активности за подобрување на оваа
јавна услуга ( Јавното осветлување ).

Приходите за јавно осветлување се остваруваат врз основа на Законот за
комунална такса. Во Службен весник број 92/07 објавен е Тарифен број 10 со кој
за користење и одржување на јавно осветлување се плаќа според типот на
потрошувачи и тоа:

0.4 KV ( домакинства ) по 25 KW/h
0.4 KV ( објекти на трговски друштва и занаетчии ) по 50 KW/h
10 KV по 100 KW/h
35 КV по 150 КW/h
110 KV по 300 КW/h

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавно осветлување од
имателите на броило ја врши ЕВН –Македонија надлежна за дистрибуција на
електрична енергија и ја уплатува на соодветна уплатана сметка во рамките на
трезорската сметка на Општина Ресен.

Подрачјето на општината е утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата. Односно 44 топоними на места, од кои
43 се рурални, од нив 39 активн, 4 неактивни и една урбанизирана средина.

Бројот и типот на светилки на во населените места во Општина Ресен е
прикажан во следната табела.

Населено место/улица Тип на светилка Количина Нумерација
Ресен/ул.Корчуланска CL2040A 105W 23 0001-0023
Ресен/ул.Корчуланска CL2040 70W 29 0024-0052
Ресен/ул.29 Ноември CL2040 70W 41 0053-0093
Ресен/ул.29 Ноември CL2030 35W 1 0094-0094
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Ресен/ул.29 Ноември CL2030A 45W 1 0095-0095
Ресен/ул.29 Ноември CL2030 35W 2 0096-0098
Ресен/ул.29 Ноември CL2030 35W 2 0508-0516
Ресен/ул.29 Ноември CL2030 35W 4 0518-0521
Ресен/ул.29 Ноември CL2030 35W 2 0629-0630
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2040 90W 22 0099-0120
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2040 70W 21 0121-0141
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2030 35W 3 0371-0373
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2030 35W 4 0486-0489
Ресен/Холидеј – с.Јанковец CL2040 70W 39 0142-0180
Ресен/ул.Борис Кидриќ CL2040 70W 52 0182-0233
Ресен/ул.Борис Кидриќ CL2030 35W 5 0371-0373
Ресен/ул.Борис Кидриќ CL2030 35W 9 0592-0600
Ресен/ул.Борис Кидриќ CL2030 35W 2 0732-0733
Ресен/ул.Илинденска CL2040 70W 1 0241-0241
Ресен/ул.Илинденска CL2030A 45W 8 0279-0286
Ресен/ул.Ленинова CL2040 70W 25 0242-0266
Ресен/ул.Ленинова CL2040 70W 4 0274-0277
Ресен/ул.Ленинова CL2030 35W 2 0550-0551
Ресен/ул.Мите Богоевски CL2030A 45W 9 0287-0295
Ресен/ул.Коле Неделковски CL2030A 45W 9 0296-0304
Ресен/ул.11 Октомври CL2030A 45W 9 0305-0313
Ресен/ул.11 Октомври CL2030 35W 1 0517-0517
Ресен/ул.Иво Лола Рибар CL2040 70W 11 0314-0324
Ресен/ул.Иво Лола Рибар CL2030A 45W 8 0325-0332
Ресен/ул.Иво Лола Рибар CL2030 35W 5 0526-0530
Ресен/ул.Иво Лола Рибар CL2030 35W 2 0601-0602
Ресен/ул.Наум Веслиевски CL2030A 45W 16 0333-0348
Ресен/ул.Наум Веслиевски CL2030 35W 8 0467-0474
Ресен/ул.Наум Веслиевски CL2030 35W 14 0490-0503
Ресен/ул.Наум Веслиевски CL2030 35W 2 0506-0507
Ресен/ул.Таше Милошевски CL2040 70W 5 0349-0353
Ресен/ул.Милан Думов CL2030 35W 9 0354-0362
Ресен/ул.Наум Божиновски CL2030 35W 8 0363-0370
Ресен/ул.Крсте Трајчевски CL2030 35W 2 0379-0380
Ресен/ул.4 Јули CL2030 35W 39 0381-0409
Ресен/ул.4 Јули CL2030 35W 40 0552-0591
Ресен/ул.Мирче Ацев CL2030 35W 7 0410-0416
Ресен/ул. 11 Септември CL2030 35W 4 0417-0420
Ресен/ул. 11 Септември CL2030 35W 4 0428-0431
Ресен/ул.1 CL2030 35W 7 0421-0427
Ресен/ул.Мите Трповски и
ул Гоце Делчев CL2030 35W 8 0432-0439

Ресен/ул.Бигла CL2030 35W 12 0455-0466
Ресен/ул.Мите Трајчевски CL2030 35W 11 0475-0485
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Ресен/ул.Мите Трајчевски CL2030 35W 2 0504-0505
Ресен/ул.5 CL2030 35W 4 0522-0525
Ресен/ул.5 CL2030 35W 3 0531-0533
Ресен/ул.6 CL2030 35W 16 0534-0549
Ресен/ул.Крсте Мисирков CL2030 35W 11 0603-0613
Ресен/ул.Никола Карев CL2030 35W 15 0614-0628
Ресен/ул.Димитар Божиновски CL2030 35W 2 0631-0632
Ресен/ул.Димитар Божиновски CL2030 35W 1 0714-0714
Ресен/ул.Пролет 1 CL2030 35W 30 0633-0662
Ресен/ул.Пролет 2 CL2030 35W 50 0664-0713
Ресен/ул.Христо Герасовски CL2030 35W 14 0715-0728
Ресен/ул.Христо Герасовски CL2030 35W 1 0734-0734
Ресен/ул.Христо Герасовски CL2030 35W 1 0762-0762
Ресен/ул.Охридска CL2030 35W 3 0729-0731
Ресен/ул.Таше Милошевски CL2030 35W 2 0735-0736
Ресен/ул.Кочо Рацин CL2030 35W 1 0737-0737
Ресен/ул.Кузман Јосифовски CL2030 35W 3 0738-0740
Ресен/ул.Кузман Јосифовски CL2030 35W 11 0750-0760
Ресен/ул.Наум Божиновски CL2030 35W 9 0741-0749
Ресен/ул.Наум Божиновски CL2030 35W 1 0761-0761
Ресен/ул.Стив Наумов CL2030 35W 8 0763-0770
Ресен/ул.Преспанска CL2030 35W 18 0771-0788
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2030 35W 24 0792-0815
Ресен/ул.Јосиф Јосифовски CL2030 35W 1 0842-0842
Ресен/ул.Славејко Арсов CL2030 35W 26 0816-0841
Ресен/ул.Никола Вапцаров CL2030 35W 3 0843-0845
Ресен/ул.Нијази Бег CL2030 35W 10 0846-0855
Ресен/ул.Нијази Бег,
Јосиф Јосифовски,
7ма Македонска Бригада

CL2030 35W 26 [0855]-01-26

Ресен/ул.Коле Неделковски CL2030 35W 23 [0855]-27-49
Ресен/без уличен систем CL2030 35W 6 [0855]-50-55
с.Асамати CL2030 35W 40 0856-0896
с.Арвати CL2030 35W 30 0897-0926
с.Болно CL2030 35W 28 0927-0954
с.Брајчино CL2030 35W 43 0955-0997
с.Волкодери CL2030 35W 6 0998-1003
с.Г.Б.Црква CL2030 35W 37 1006-1042
с.Г.Дупени CL2030 35W 19 1044-1062
с.Грнчари CL2030 35W 76 1063-1138
с.Д.Б.Црква CL2030 35W 36 1143-1178
с.Д.Дупени CL2030 35W 60 1180-1239
с.Дрмени CL2030 35W 63 1240-1302
с.Евла CL2030 35W 23 1303-1325
с.Езерени CL2030 35W 25 1326-1350
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с.Златари CL2030 35W 18 1351-1368
с.Избишта CL2030 35W 24 1369-1392
с.Јанковец CL2030 35W 109 1393-1502
с.Козјак CL2030 35W 33 1503-1535
с.Коњско CL2030 35W 12 1540-1554
с.Крани CL2030 35W 75 1555-1629
с.Кривени CL2030 35W 14 1630-1643
с.Крушје CL2030 35W 26 1647-1672
с.Курбиново CL2030 35W 15 1673-1687
с.Лавци CL2030 35W 37 1689-1725
с.Лавци CL2030 35W 1 2229
т.н Сирхан CL2030 35W 12 1726-1737
с.Лева Река CL2030 35W 12 1739-1750
с.Лескоец CL2030 35W 8 1751-1758
с.Љубојно CL2030 35W 58 1761-1818
с.Наколец CL2030 35W 70 1819-1888
с.Г.Перово CL2030 35W 11 1889-1899
с.Д.Перово CL2030 35W 21 1900-1920
с.Подмочани CL2030 35W 66 1924-1989
с.Покрвеник CL2030 35W 30 1991-2020
с.Прељубје CL2030 35W 11 2021-2031
с.Претор CL2030 35W 63 2033-2098
с.Рајца CL2030 35W 18 2012-2119
с.Сливница CL2030 35W 1 2044-2044
с.Сливница CL2040 70W 1 2071-2071
с.Сливница CL2030 35W 22 2120-2141
с.Сопотско CL2030 35W 37 2142-2178
с.Стење CL2030 35W 49 2180-2228
с.Стење CL2030 35W 1 2230-2231
с.Стење CL2040 70W 1 2232-2232
с.Царев Двор CL2030 35W 104 2233-2336
с.Штрбово CL2030 35W 51 2338-2388
с.Шурленци CL2030 35W 12 2389-2400

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Тип на светилка Количина

CL2030 35W 2065
CL2030A 45W 60
CL2040 70W 230

CL2040A 90W 22
CL2040A 105W 23

Вкупно 2400

2.Стандарди за јавно осветлување
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При управување и надградба со постојниот систем за јавно осветлување
согласно инженерската пракса се применуваат два концепти, зависно од
светлотехничките големини што се користат како основни критериуми:

-принцип на осветленост
-принцип на сјајност
Праксата покажала дека принципот на осветленост е погоден за спорите

учесници во собраќајот(пешаци велосипедисти и сл.), додека принципот на
сјајност е најсоодветен за возачите на моторните возила.

Кај улиците со мал собраќај или улиците наменети исклучиво за пешаци се
користи  концептот во кој што основен критериум е осветленоста на
хоризонталните и вертикалните површини, додека собраќајниците со интезивен
моторен собраќај и поголеми брзини на движење се применува  концептот во кој
што основен критериум е сјајноста.

Според концептот на сјајност на Commission Internationale de l’Eclairage-CIE
дефинира пет класи на осветлување М1-М5
Табела. Класи на осветлување за различни типови на патишта

Опис на патот Класа на
осветлување

Брзи патишта со одвоени коловозни патеки без крстосници во
ниво со комплетна контрола на пристап-автопатишта
Густина на собраќајот и комплексност на патот:
Висока
Средна
Ниска

М1
М2
М3

Брзи патишта со собраќај во двете насоки
Контрола на собраќајот и раздвојување на различни типови на
корисници
Слаба
Добра

М1
М2

Важни градски собраќајници и регионални патишта
Контрола на собраќајот и раздвојување на различни типови на
корисници
Слаба
Добра

М2
М3

Помалку важни собраќајници, локални патишта и собраќајници
во зони на живеење
Контрола на собраќајот и раздвојување на различни типови на
корисници
Слаба
Добра

М4
М5

Табела  Критериуми за моторен сообраќај базиран на сјајноста на коловозот

Класа на
осветлување

Најниска експлоатациона
вредност (cd/m2)
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М1 2,0
М2 1,5
М3 1,0
М4 0,75
М5 0,5

Според концептот на осветленост Commission Internationale de l’Eclairage-
CIE
дефинира седум класи на осветлување Р1-Р7

Табела  Класификација на сообраќајниците од аспект на пешачкиот сообраќај

Опис на сообраќајницата Класа на
осветление

Престижни улици Р1
Интезивнен пешачки и велосипедски сообраќај во текот на ноќните
часови Р2

Среден интензитет на пешачки и велосипедски сообраќај во текот на
ноќните часови Р3

Мал интензитет на пешачки и велосипедски сообраќај во текот на
ноќните часови Р4

Мал интензитет на пешачки и велосипедски сообраќај во текот на
ноќните часови, главно меѓу соседните објекти
Приоритет има зачувувањето на архитектонскиот карактер на
околината

Р5

Многу мал интензитет на пешачки и велосипедски сообраќај во текот
на ноќните часови главно меѓу соседните објекти
Приоритет има зачувувањето на архитектонскиот карактер на
околината

Р6

Сообраќајници кај коишто е доволно да се обезбеди визуелно
водење директно од светилките Р7

Табела Критериум за пешачки сообраќај

Најниски експлоатациони вредности на
хоризонталната осветленост на целата

корисна површина на собраќајницата (lx)
Класа на осветление Средна вредност Минимална вредност

Р1 20,0 7,5
Р2 10,0 3,0
Р3 7,5 1,5
Р4 5,0 1,0
Р5 3,0 0,6
Р6 1,5 0,2
Р7 Не е дефинирана Не е дефинирана
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3.Цел што треба да се постигне
Квалитетното осветлување е во функција и валоризација на Општината

Ресен, како и во очите на населението, така и кај посетителите.
Со реализацијата на програмата за изградба на јавното  осветлување треба

да се постигне подобрување на нивото на осветленост и на ниво на заштеда,
максимално користење на нови извори на енергија  и да се придонесе кон
еколошкиот и екеномскиот одржлив развој  на Општина Ресен.

4.Тековно оддржување nа постоечкиот систем за јавно осветлување.

Тековното оддржување на системот за јавно осветлување се одвива
согласно Договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство бр.09-445/1
од 17.02.2016, Договор за реализација на јавно приватно партнерство бр.09-445/2
од 29.03.2016, Анекс договор на договорот за реализација на јавно приватно
партнерство бр.09-445/4 од 14.4.2016, Анекс договор на договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство бр.09-445/7 од 05.05.2016.

5. Изградба на нови делови од системот за јавно осветлување

Јавното осветлување, без сомневање, е помеѓу оние инвестиции кои можат
да го подобрат пејсажот и инвестиции што покажуваат брзи резултати во погледот
на општината и чуствата на граѓаните за квалитетен живот.

За 2017 година се предвидува изградба на јавно осветлување на потегод од
с.Јанковец кон градот Ресен со вкупна должина од 300 метри.

Предвидени средства за изградба на нови делови од системот за јавно
осветлување 1.000.000 денари.

Вкупно предвидени средства за реализација на програмата за јавно
осветлување, изградба на јавно осветлување на подрачјето на Општина
Ресен за 2017 година .......................1.000.000 денари.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/9 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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8.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето на

Општина Ресен за 2016-2019 година

Се прогласува Програмата за енергетска ефикасност на подрачјето на
Општина Ресен за 2016-2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/8 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 132 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и
192/15), член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М.
бр. 5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен
(Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013,08/2015 и 11/2015), Советот
на Општина Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за енергетска ефикасност на подрачјето на

Општина Ресен за 2016 – 2019 година

Вовед

Република   Македонија има ограничени извори на енергија и во иднина
сe повеќе  ќе  биде  зависна  од  увоз  на  енергија.  Превземањето  на  мерки
за енергетска ефикасност може да ја ублажи оваа зависност, да го продолжи
траењето на домашните резерви и да и помогне на економијата со намaлување
во трошоците наменети за увоз на енергија чија цена на светскот пазар е со
тенденција на раст.

Според  Стратегијата за Енергетска  Ефикасност  на Република
Македонија, енергетскиот интензитет на користење на енергија во Македонија,
односно износот на потрошена енергија по единица производ во една
економија, е три пати поголем во споредба со САД и дури десет пати поголем
од неколку земји од Европската Унија по единица економски производ.
Причините за ваквите показатели се повеќекратни, меѓу кои најзначајни се:
недоволната и слаба изолација на објектите во Република Македонија,
нередовното оддржување на енергетските системи во објектите, ниската свест
на населението за примена на мерки за енергетска ефикасност како и
генерално навиките за нерационално трошење на енергија од страна на
корисниците.

Потребата од креирање и градење на центри во општините со стручни
луѓе кои ќе ја следат  и промовираат  енергетската ефикасност  преку употреба
на користење на мерки и технологии за енергетска ефикасност ќе придонесе за
заштеда   на   скапоцената   енергија   од   секаков   облик   и   подобрување
на економијата на општината.

Целта на изготвување на програмата за енергетска ефикасност на општина
Ресен за периодот од 2016-2019 година е двојна:

1. Прибирање на информации за потрошувачката на енергија и податоци
за состојбата на објектите кои ги управува и;

2. да даде препораки за спроведување на проекти за енергетска
ефикасност врз база на идентификувани можности за конзервација /
заштеда на енергија и зголемување на енергетската ефикасност во
општината.

За таа цел беше реализирана обука на тимот за енергетска ефикасност во
општината кој е задолжен да ја следи, развива и се грижи за енергетската
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ефикасност на општината, како и за развојот и градењето на информативната
база на податоци којашто претставува прв извор на информации за состојбата
на објектите под раководство на општината како и на можностите за
подобрување на енергетските системи во истите.

Квалитативните и квантитавните информации се собрани за зградите во
општината и уличното осветлување под општинска одговорност.

Изготвувањето на Програма за енергетска ефикасност е законска обврска
на секоја општина во Република Македонија дефинирана во Законот за
Енергетика. Имено, според овој закон, политиката на општината за енергетска
ефикасност се утврдува со Програма за унапредување на енергетска
ефикасност која треба да биде во согласност со државната Стратегија за
унапредување на енергетската ефикасност.

Програмата  ја  донесува  Советот  на  општината  и  таа  е за период од три
години.

Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај
за остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на
општината за одобрување односно усвојување.

Во Општина Ресен постои значителен потенцијал за зголемување на
енергетска ефикасност во општинските згради како што се училиштата,
административните згради, детската градинка, домот на културата,
противпожарната заштита и уличното осветлување .

Трошоците за енергија заземаат голем дел од буџетот на општината. Со
цел да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат
внатрешните условите на зградите за образование, култура, противпожарна
заштита и општинска администрација од една страна и уличното осветлување
од друга страна потребно е истите да се реконструираат, целосно или делумно
и во нив да се применат мерки за енергетска ефикасност.

Главната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност во Општина Ресен е
да се намали потрошувачката на енергија во зградите под општинска управа и
уличното осветлување во општината, а со тоа да се подобри економската
слика на општината преку реализираните заштеди од примената на мерките за
ЕЕ. Освен тоа, се очекува спроведувањето на  Програмата за енергетска
ефикасност да влијае на состојбата на општината на следниве начини:
- Обновени енергетски системи и објекти,
- Подобрени санитарни услови и зголемена продуктивност, и
- Зголемена свест за енергетски заштеди кај одговорните лица во општината
кои донесуваат одлуки, извршителите и крајните потрошувачи.

Намалувањето на потрошувачката на енергија исто така позитивно ќе
влијае на животната средина, бидејќи со тоа ќе се намалат штетните емисии од
согорување на фосилни горива.

Општи податоци

Општина Ресен се наоѓа во Преспанската Котлина, во југозападниот дел на
Р. Македонија и опфаќа површина од 739 км2. Поделена e на копно со 562 км2
и вода со 177 км2, претставува посебна просторна целина,  која географски се
простира околу пресекот на 41  северна географска ширина и 21 источна
географска,должина.
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Подрачјето на општината е  утврдено со закон и ги опфаќа подрачјата на
населените места, градот Ресен и селата: Арвати, Асамати, Болно, Брајчино,
Волкодери,  Горна  Бела  Црква,  Горно  Дупени,  Грнчари,  Долна  Бела  Црква,
Долно Дупени, Дрмени, Евла, Езерени, Златари, Избиште, Илино, Јанковец,
Козјак,  Коњско,  Крани,  Кривени,  Крушје,  Курбиново,  Лавци,  Лева  Река,
Лескоец,  Љубојно,  Наколец,  Отешево,  Перово,  Петрино,  Подмочани,
Покрвеник, Прељубје, Претор, Рајца, Сливница, Сопотско, Стење, Стипона,
Царев Двор, Штрбово и Шурленци. Односно 44 топоними на места, од кои 43 се
рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина.

Според пописот од 2002 година во општина Ресен живеат 16.825 жители од
кои  50,3%  женско  население,  распоредени  во  4.847  домаќинства  и  8.215
станови, со просечен број на членови во домаќинство 3,5 и  просечна
населеност од 23 жители на 1км2.

Според национална структура македонци се 76,07 %, албанци 9,13 %,
турци 10,68 %, срби 0,44 %, власи 0,15 %, роми 1,09 и други 2,44 %.

Главни индустриски гранки во општината се: прехранбената индустрија,
текстилната индустрија, метална и електропреработувачката индустрија,
земјоделието и туризмот.

Вкупното  економски  активно  население  по  Попис  2002  изнесува  6.727
жители, од кои вработени се 4.705 и невработени 2.022 жители. Соодносот на
мажи и жени во вкупната работна сила е следен: од 6.727 - 4.026 или 59,8 % се
мажи, а 2.708 или 40,2 % од вкупниот број на попишани жители се жени.

Климата во општината е умерено – континентална, со медитеранско
влијание преку клисурата Грло на југозапад од Малото Преспанско Езеро и
преку планинскиот  превој  Превтис  на  југозападниот  дел  од  Мала  Преспа.
Тоа условува  топли  лета  со  свежи  ноќи  и  благи  зими.  Просечната
годишна релативна влажност на воздухот изнесува 64 %.

Поголемиот дел од оваа котлина е под водата на Преспанското Езеро, кое
во одредена мера се јавува како климатски модификатор на својата околина.
Езерото се наоѓа на надморска височина од 850 м, и претставува
терморегулатор за околниот воздух, посебно на температурата на воздухот во
зимските месеци и тоа во декември и јануари.

Просечната годишна температура изнесува 10,2 С, со најтопол месец јули
со просечна месечна температура од 21 С,  минимална вредност од 0,3 С    во
месец јануари.

Преспанската Котлина се одликува со долготрајно сончево зрачење и
просечната годишна сума изнесува од 1 400 до 2 600 часови што претставува
своевидна предност за искористување на овој потенцијал за производство на
зелена енергија добиена од фотоволтаици.

Програма за енергетска ефикасност на Општина Ресен 2016 – 2019 година

Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Ресен

Главната цел на Програмата за Енергетска Ефикасност е да ги намали
трошоците за енергија во општината, пред се во делот на јавни објекти и
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улично осветлување.  Тоа ќе се постигне со  спроведување  на  проекти  за
енергетска ефикасност со цел да се зголеми свеста кај граѓаните од
придобивките на креирањето на локална енергетска политика.

Крајните резултати на програмата треба да резултират со намалување на
енергетските трошоци во општината за 20% до 2019 година.

Општина Ресен има развиено и спроведува стратигија за локален одржлив
развој.

Главни компаративни предности на општината се: комплетирање на
инфраструктурата во сите области, потикнување на малите и средни
претпријатија во    општина  Ресен  и  потикнување на развојот  на туризмот –
рекреација и спорт.

Визијата на Општина Ресен е да се урбанизира голем дел од општината и
да се изгради нова инфраструктура, а постоечката да се подобри.
Спроведувањето на визијата општината го гледа преку градење на
партнерства со владини и невладини организации, донаторски институции како
и активно учество на локалното население и негов придонес во реализација на
проектите во општината.

Стратешките цели на општината се фокусирани во подобрување на
инфраструктурата и условите во образованието и културата во општината.
Притоа,  општината се  грижи  за подобрување и  унапредување на  животната
средина и условите на живот на нејзините граѓани, намалување на
невработеноста и развој на локалната економија.

За остварување на поставените цели се предвидуваат партнерства на
локалната самоуправа со приватниот сектор, владините институции за
поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и вработувањето,
невладини организации, донаторските програми и инвеститори. Во
досегашниот период, најголеми партнерства на Општина Ресен во
спроведување на проекти на територијата на општината, се направени во
Програма за енергетска ефикасност на општина Ресен 2016 – 2019 година.

Општината   ги   поседува   зградите   на   основните   училишта   и
средното училиште, детски градинки, административната општинска зграда во
кои е седиштето на општината и други објекти од културата, спортот,
противпожарната заштита, како и   обезбедува услуги за населението, како на
пр.  одржување  на  уличното  осветлување.  Со  намалување  на
потрошувачката на енергија, а со тоа и трошоците за енергија, се придонесува
за подобрување на услугите и квалитетот на живеење на граѓаните во
општината. Со намалување на трошоците за енергија на основните училишта,
детските градинки и објектите од културата кои што се во сопственост на
општината и услужните дејности на општината, сите граѓани кои живеат во неа
ќе имаат директни придобивки од направените заштеди

Методологија

Цел на оваа програма е да собере квантитативни и квалитативни податоци
и врз основа на базата на податоци наменета за општината да направи
анализи чиишто резултати ги сумира во оваа програма. Врз основа на овие
резултати и изработената методологија се идентификуваа начини за бирање
на објектите кои се приоритетни за спроведување на проекти од областа на
енергетската ефикасност, во зависност од потенцијалот за намалување на
потрошувачката на енергија и носење на одлуки како и давање препораки за
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идни чекори за зголемување на енергетската ефикасност и заштеда на
енергија во општинaта.

- Објекти опфатени со базата на податоци во општината

Под управа на Oпштина Ресен има 25 објекти распоредени во шест Сектори во
општината и тоа: администрација, образование, социјални грижи, култура,
спорт, противпожарна територијална единица и општински услуги.

Подолу е даден преглед на објектите со локација, грејна површина и просечен
број на корисници.
Сектор: Администрација
Целна група: Административни згради Грејна
Корисници

Површина ( m2 )
Локација:   Име на административната зграда
Ресен            Зграда на Општина Ресен                               1057,23
80
Вкупно:                                                                                    1057,23
80
Објекти во целната група 1

Сектор: Образование
Целна група: Училишта                                                          Грејна
Корисници

Површина ( m2 )
Локација    Име на училиште
Ресен            ОУ„Мите Богоевски“ 2300
578
Ресен            ОУ„Гоце Делчев“ 2700
423
Ресен            ОСУ „ Цар Самоил“ 6600
655
Царев Двор ОУ„Браќа Миладиновци“                                 850
170
Подмочани  ОУ„Славејко Арсов“                                         1053
131
Љубојно       ОУ„Димитар Влахов“                                       1018
90
Вкупно: 11071
2047
Објекти во целната група                                6

Сектор: Социјални грижи
Целна група: Детски градинки Грејна
Корисници

Површина ( m2 )
Локација    Име на градинка
Ресен           ОЈУДГ „ 11 Септември “                                     800
82
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Вкупно: 800
82
Објекти во целната група 1

Сектор: Култура
Целна група: Библиотека и дом на култура                       Грејна
Корисници

Површина ( m2 )
Локација    Име на библоитека и дом на култура
Ресен          Дом на култура „Драги Тозија“                          100
10
Вкупно: 100
10
Објекти во целната група                                    1

Сектор: Спорт
Целна група: Спорт                                                                  Грејна
Корисници

Површина ( m2 )

Локација    Име на спортски објект
Ресен          Спортска сала                                                           91
5
Вкупно: 91
5
Објекти во целната група                                     1

Сектор: Противпожарна територијална единица
Целна група: Противпожарна заштита                                  Грејна
Корисници

Површина ( m2 )
Локација     Име на  објект
Ресен           Противпожарен дом                                               226.6
18
Вкупно: 226.6
18
Објекти во целната група                                   1

Сектор: Улично осветлување
Целна група: Улично осветлување
Вкупно: 2150 светилки

Придобивки на општината од Програмата

Придобивки од Програмата

За правилно извршување на задачите општината планира да вклучи:
- советници и службеници од општината,
- корисници на услугите од општината,
- снабдувачите со енергија,
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- владини организации / министерства,
- донаторски институции / невладини организации,
- надворешни  консултанти  и  приватни  претпријатија   кои   извршуваат јавни
работи,
- финансиски институции.
Активности  кои  општината  планира  да  ги  превземе  како  потрошувач  на
енергија се следни:
- енергетски контроли,
- среднорочни  и   долгорочни   планирања   за   снабдување   со  енергија и
големината на побарувачка,
- мерење и следење на потрошувачката на енергија,

Резултатите од овие активности ќе допринесат за:
- финансиски заштеди на општината,
- заштеди на енергија,
- подобро управување со буџетот на општината,
- намалување на загадувањето на животната средина
- локален одржлив развој,

Придобивки   на  општината  од   спроведување  на  проектите  за
енергетска ефикасност во зградите кои се сопственост на општината се:
- финансирање на проектите за енергетска ефикасност преку остварените
заштеди на енергија
- намалување  на  трошоците  за  енергија  и обезбедување на значајни
социјални и здравствени придобивки,
- подобрување на општинската инфраструктура,
- подобрување на нивото на греење во зградите според Европските норми за
Енергетска Ефикасност
- подобрување  на  здравјето  на  луѓето  и  комфорот  на  живеење  или
привремениот престој во објекти,
- зачувување  на  здравјето  на  децата  во  училиштата  со  редукција  на
варијациите во греење и подобрување на протокот на воздух во училишните
простории,

Придобивки од спроведување на проекти за енергетска ефикасност кај
улично осветлување се:
- намалување на степен на криминал,
- намалување на сообраќајни незгоди во вечерните часови,
- подобрување на квалитетот на живеење во општината,

Тимот за енергетска ефикасност во општината работи на спроведување на
проекти коишто придонесуваат за намалување на неефикасното користење на
енергија и притоа постигнување на помала потрошувачка на енергија и
намалување на загадувањето на животната средина во општината.

Правна рамка

За  исполнување  на  Програмата  и  целите  за  енергетска  ефикасност  во
Општина Ресен потребно е да се почитуваат законските начела и прописи во
Република Македонија. Во прилог – Анекс 2 се наведени законите кои директно
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или индиректно се однесуваат на енергетската ефикасност, како што се
Законот за Енергетика, Законот за Градење, Законот за Локална Самоуправа,
Законот за Животна Средина, Законот за Акредитација и други.

Моментална состојба

Производство и снабдување со енергија

Општина Ресен не располага со енергетски извори. Снабдувањето со
електрична енергија во Oпштина Ресен се врши од електро енергетскиот
систем на  РМ  со  110  KV  водови  преку Битола  и  Охрид. Главната
трафостаница  е сместена во индустрискиот дел на градот. На теритиријата на
Општина Ресен постојат 159 среднонапонски станици, од кои 90 се во
сопственост на локалниот електродистрибутивен систем, а останатите во
сопственост на физички и правни лица.

Дистрибутивната мрежа во општината ја одржува и експлоатира ЕВН
Македонија КЕЦ Охрид со свои стручни екипи и воглавно целата општина е
снабдена со стабилен напон од електроенергетската мрежа.

Општината е целосно електрифицирана и перманентно се одржува
квалитетот на мрежата како на високо напонската така и на нисконапонската
мрежа, се со цел да има квалитетно и непречено снабдување на населението
со електрична енергија.

И покрај тоа што преспанската котлина се одликува со долготрајно сончево
зрачење, што е предуслов за користење на соларната енергија, овој вид на
дополнителен енергетски извор сеуште не е доволно застапен и искористен.

Во рамките на општината не постои поголем извор за производство на
електрична енергија. Општината Ресен, како правен субјект, не е производител
на енергија.
За  снабдување  со  топлинска  енергија  за  општинските  објекти  се  користи
нафта за греење и дрва, а во одредени случаи и електрична енергија.

Бариери за развој на енергетската ефикасност:

Институционални бариери

- Вработените  во  општината  имаат  премалку време  /  средства  за  да
можат целосно да се занимаваат со енергетска ефикасност во општинските
згради,

- Постои недоволно познавање за развој и спроведување на проекти за
енергетска ефикасност.

- Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно
планирање на активности за енергетска ефикасност.

Правни / Финансиски бариери

Тешко се изнаоѓаат надворешни фондови за потребите на енергетска
ефикасност;
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Високите  каматни  стапки  (10% - 15%)  ги  отежнуваат  инвестициите  за
обнова и за примена на мерки за енергетска ефикасност во случај да
општината добие можност да аплицира за кредити во блиска иднина,

Во рамките на активностите во општината, акцентот се става на тоа како да
се надминат пречките за да се подобри енергетската ефикасност во
општината.

База на податоци и извор на информации

Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без
вистински податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може
да се донесуваат одлуки. Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од
општинскиот буџет предизвикаа големиот интерес за добивање и градење на
информативна база на податоци за средните и основните училишта, детските
градинки, административните, услужни и културни објекти и уличното
осветлување кое е во надлежност на општината.

Постоењето на база на податоци и нејзино градење со информации за
потрошувачката на енергија во објектите на општината и уличното осветление
е најдобар извор на информации. Врз основа на добро изградена база на
податоци може лесно, ефикасно и во секој момент да се направат различни
видови на анализи и да се следат промените на потрошувачката на енергија во
објектите во општината.

Во базата на податоци од мониторингот на институциите под надлежност
на Општина Ресен се опфатени административните згради, основни и средни
училишта, детска градинка, дом на култура, противпожарна заштита и уличното
осветлување на територијата на целата општина.

Како влезни податоци се користени: потрошувачката на електрична и
топлинска енергија, потрошувачката на вода, површината на објектот, бројот на
лица што го користат објектот, режимот на користење на објектот, типот на
градба и годината на изградба на објектот и други.

Собраните податоци се собрани и внесени во базата на податоци која е во
владение на општинскиот тим за енергетска ефикасност одговорен за нејзино
оддржување и ажурирање.

Базата на податоци содржи информации за сите објекти во сопственост и
управување на општината. Во период од неколку месеци во базата се внесени
релевантни податоци на потрошувачка на енергија на објектите групирани по
сектори, тип на потрошувачка и трошоци на годишно ниво, број на ученици,
старост  и  состојба  на  објектите  и  други  информации.  Овие  информации
се добиени од општината во соработка со одговорните лица од секој општински
објект чија потрошувачка на енергија е финансирана од општинскиот буџет.

Податоците се поделени во две групи:

- Стандардни податоци за објектите кои што вклучуваат податоци за нивната
состојба,   карактеристики   на   градба,   инсталирана   моќност   и   начин   на
снабдување со енергија. Овие податоци во најголем дел се од траен карактер.

- Променливи     податоци     кои  што се  однесуваат на промените на
потрошувачка на енергија за секоја измината година и соодветните трошоци за
потрошена енергија.
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Овие податоци се пополнуваат на секои три месеци или доколку такви
податоци не се расположливи тогаш податоците се внесуваат на годишно ниво.

Базата на податоци е значајна алатка во неа се собираат податоците во
одредени форми за регистрација, каде се внесуваат техничките податоци за
објектите како и податоци за потрошувачка на енергија и технички податоци за
состојбата на системите. Базата на податоци овозможува на општината да ги
чува податоците и да има преглед над потрошувачката на енергија и
трошоците на секторите ( одделите ) и целните групи ( типовите на објекти ), да
подготви статистики и да ја анализира состојбата. Базата на податоци се
користи за да се даде приоритет на зградите во однос на спроведување на
мерки за енергетска ефикасност ( заштеди на енергија со постигнување на
стандардно комфорно ниво ) и развој на проекти за енергетска ефикасност.

Целта на користење на базата на податоци е да се направат анализи со
кои ќе се оцени ефикасноста на користење на енергија во објектите под
надлежност на општината,   како   и   оценка   за   исплатливоста   за
инвестирање   во   нив   и
придобивките од спроведување на мерки за енергетска ефикасност во однос
на енергетските заштеди.

Објекти и потрошена енергија во општината

Прегледот на згради вклучува 25 објекти на ниво на општина за кои се
добиени податоци и објекти  кои се под општинска управа. Сите предметни
објекти покриваат грејна површина од 16429 m2. Вкупна потрошувачка  на
енергија  на  сите  општински  згради  во   шесте  сектори (администрација,
образование,  култура,  спорт  и  општински  услуги - осветлување)  во  првите
две тромесечија од 2015 година изнесува 25 тони нафта, 320 м3 дрво и
1263358 kWh ел. енергија или вкупно 5685111 денари.

За седмиот сектор за улично осветлување на територијата на цела
општина вкупната потрошувачка на ел. енергија за првите две тромесечија од
2015 година изнесува 336643 kwh или 1514893 денари.

Сумарниот преглед за трошоците на енергија (електрична и топлинска) за
општинскиот имот во првите две тромесечија од 2015 година е прикажани во
следните табели:

Вкупна потрошувачка на енергија за првите две тромесечија од 2015 година

Сектор Грејна
Површина

Вид на
гориво

Годишна
потрошувачка

на енергија

Просечна
специфична

потрошувачка
на енергија
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1. Администрација 1057 м2 струја 10701кwh

2. Образование
2.1 Основни

училиштаМите Богоевски 2300 м2 струја 15479 kwh
Гоце Делчев 2682 м2 Нафта

Дрва
струја

1тони
6 м3

35555 kwh
Браќа

Миладиновци
850 м2 Дрва 80 м3

Славејко Арсов 1054м2 Дрва
струја

180 м3
14202 kwh

Димитар Влахов 1373 м2 Нафта
Дрва
струја

3 тони
26 м3

12288 kwh
2.2 Средно

училиште
6600м2 Нафта

струја
11 тони

29801 kwh

2.3 Детска Градинка 800 м2 Нафта
струја

10 тони
85784 kwh

3. Култура 100 м2 Дрва
струја

28 м3
3458 kwh

4. Спорт 91 м2 Струја 13310 kWh
5. ТППЕ 226 м2 Струја 22180 кWh

Вкупно 23938 м2 / 242758 kwh
25 ton.

292 m3 дрво

Полугодишна потрошувачка на електрична енергија за улично осветлување за
2015

Период Година Потрошена електрична
енергија

I тромесечие 2015 1646891 ден

II тромесечие 2015 1322399 ден

Вкупно: 2969290 ден

Основни проценки

Општината Ресен има потенцијал за енергетска ефикасност. Воедно, со
зголемување на цените на енергенсите на локалниот и регионален пазар,
потрошувачката на енергија во наредниот период во финансиски средства во
споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 5%-15% на
годишно ниво. Овој раст на потрошувачка може да се намали со воведување
на мерки за енергетска ефикасност.
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Препораки за спроведување на програма за енергетска ефикасност на
уличното осветлување во општината

Бидејќи голем дел од изворите на светлина во постојните инсталации за
улично осветлување во општина Ресен се релативно енергетски неефикасни,
најголеми  заштеди  во  нив  можат  да  се  постигнат  со  замена  на  живините
сијалици  со  висок  притисок  (ЖСВП)  со  натриумови  сијалици  со  висок
притисок ( НСВП ) или со компактни флуоресцентни сијалици ( КФС ) и во
понапредни фази со ЛЕД светилки. Покрај подобрата енергетска и светлосна
ефикасност, денешниот развој на светлосни извори овозможува на пазарот да
се нудат НСВП и КФС со се поголем животен век како и ЛЕД светилки чиј
животен век значително ги надминува останатите.

Зависно од висината на потребните инвестиции можни се три групи на
активности на овој план:

Во првата група, постојните ЖСВП можат да се заменат со специјални
таканаречени  „  заменски  “  НСВП  (  КФС  ).  За  оваа  активност  се  потребни
најмали инвестиции, но и заштедите не електрична енергија, односно
намалувањето на трошоците за потрошената електрична енергија се скромни.

Во втората група, постојните ЖСВП можат да бидат заменети со
стандардни НСВП (КФС), вклучително и соодветниот контролен уред и игнитор.

На крајот, во третата група спаѓаат зафатите со најголеми инвестициони
вложувања,  при  што  треба  да  се  заменат  не  само  изворите  на  светлина (
сијалиците ), туку и самите светилки. Ваквите зафати даваат и можности за
најголеми заштеди.

Моментално во Општина Ресен се планира на местата каде постојните
светилки се во добра состојба, изборот треба да се направи меѓу првите две
опции, каде се потребни релативно мали инвестициони вложувања, додека на
местата каде светилките се во лоша состојба (  стари, дотраени или
нефункционални  ) се предлага спроведување на третата група т.е. комплетна
замена на светилки и сијалици.

Динамиката на замена на старите со нови светилки е утврдена во
годишната програма  за  улично  осветлување  на  Општина  Ресен  и  истата
се  изведува согласно буџетските можности со интервенции по места и по
потреба, зацртана динамика на промена со нови сјалици поради економската
ситуација во која што се наоѓа Општина Ресен неможе да се воспостави.

Транспорт, состојба на возила и потрошувачка

Општина Ресен располага со 7 патнички возила во лична сопственост од
кои 4 се во возна состојба, додека ТППЕ Ресен има 6 возила од кои 2 патнички
и 4 камиони. Вкупната сума за потрошено гориво за сите возила изнесува
1.200.000 денари ( нафта и бензин ).

ЈКП Пролетер од Ресен има возен парк од 8 возила ( 3 патнички и 5
камиони ) и за истите сумата на потрошени средства за нафта изнесува
1.955.110 денари ( нафта и бензин).
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Планот за набавка на нови возила се донесува согласно буџетските можности
и потребата за проширување на возниот парк.

Деновите без возење – за општинските возила ( без возилата од ТППЕ
Ресен ) и ЈКП Ресен се деновите од викендите ( сабота и недела ), денови за
велосипеди се промовираат согласно спортските програми и настани на
републичко ниво.

Предизвици за спроведување на мерки за енергетска ефикасност во
општината

Генералниот заклучок со оваа програма е дека има многу можности во
општината за спроведување на мерки за енергетска ефикасност, која таа може
да ги реализира со помош на соодветните алатки ( развиената база на
податоци ) и обучениот тим. Тоа гарантира ефикасно и успешно спроведување
на иницијативите и проектите од оваа област.

Главните насоки за општината како да ги надмине предизвиците пред себе
во однос  на  ефикасно  спроведување  на  активностите  од  оваа  програма,
се поделени во три категории:

Активности за зголемување на пристап до капитал:

- Зголемување на свеста / креирање на кампања за подобрување на условите
на учење  на  децата  во  основните  училишта,  со  цел  создавање  на  фонд
за доброволно учество во рамките на овие објекти каде семејствата на децата
ќе помогнат финансиски или со работа во спроведување на мерки за
реновирање на училиштата и градинките.

- Анимирање на донаторските институции и владините тела за инвестирање
во проекти коишто имаат за цел подобрување на сеопштата состојба во
општинските згради, со што посредно ќе помогнат на локалното население.

- Во рамките на општинскиот буџет, Градоначалникот и општинскиот Совет да
предвидат средства коишто ќе бидат наменети за спроведување на мерки за
енергетска ефикасност во општината според приоритетите и методологијата за
избор предвидени со оваа програма.

- Создавање  на   партнерство  со локалните фирми во општината, коишто би
допринеле со свои доброволни средства како придонес за локалната заедница,
иницијативата може да се спроведе со креирање на фонд за доброволно
учество на локалните фирми.

- Анимирање   на   локалните   и   регионални   банки   за кредитирање   на
профитабилни проекти за енергетска ефикасност во општината кои би се
спроведувале во заеднички проекти со банките по задоволување на барањата
од страна на кредиторите преку изработка на бизнис планови и обезбедување
на гаранции.
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- Општината   треба   да   работи на   изготвување   на   основни програми за
одржување и работење на енергетските системи за топлинска и електрична
енергија заедно со персоналот во објектите (основните училишта).
Преку базата за податоци, општината треба постојано да ги следи, сугерира и
укажува на аномалиите и истите кога е потребно ги отстрани.

- Општината   јасно да   ги потврди одговорностите и задачите на луѓето од
општината кои се обучени и задолжени за спроведување на активностите за
енергетска ефикасност на општинските згради дадени во оваа програма.

Тоа ќе  допринесе  за  добро  и  ефикасно  спроведување  на  програмата
за енергетска ефикасност во општината.

Зголемување на свеста ( идентификација / пренесување на најдобри
практики и споредба на основа на податоци ).

Идентификација и пренесување на најдобри практики

- Општината, во соработка со ЗЕЛС, Министерството за локална самоуправа и
Министерството за образование, како и невладини организации и странски
донаторски институции, за да ја идентификуваат и зголемат свеста на
населението за поефикасно користење на енергетските системи и извори преку
презентација на позитивни примери и локални иницијативи. Оваа иницијатива
може да се спроведе преку организирање на кампања за енергетска
ефикасност која би вклучила изработка и делење на летоци и организирање на
емисии за енергетска ефикасност во општините.

Креирање на алатки за споредба
- Преку постојано надгледување и полнење на изработената база на податоци
со  нови  информации од  објектите коишто се под  владение на општината и
правење  на  анализи,  ќе  може  да  се  следи  развојот  на  потрошувачката  на
енергија како и други промени. Притоа, резултатите од мерењето и анализите
потребно е да бидат достапни за јавноста.

Целосно користење на можностите на локалната самоуправа
Општината е потребно постојано да се ангажира за создавање и следење

на проекти за енергетска ефикасност и да развие Акциони планови за
енергетска ефикасност  секоја  година.  На  почеток  на  секоја  година  е
потребно да  се сумираат резултатите од претходната година и да се увидат
сите успеси/ неуспеси во спроведување на мерките за енергетска ефикасност
во рамките на расположливите средства и спроведени активности од страна на
општината и нејзините учесници.

Цели и проиритети

Долгорочни цели на општината

Општината Ресен, како доминантно урбанизирана општина со развиена
инфраструктура, се стреми кон што поекономично и поефикасно користење на
енергијата. Исто така, општината се фокусира кон задоволување на
еколошките аспекти,  што  подразбира  намалување  на  емисиите  на  штетни
стакленички гасови во атмосферата.
Долгорочните цели на општината се:
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До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2)
за 20 %,
До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за
25 %,
Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80%
од основните училишта и детски градинки во надлежност на општината,
Да се замени целосното јавно осветление во општината со нови светилки со
што потрошувачката ќе се намали на половина од сегашната,
Да се намали нивото на CO2 емисии во атмосферата за 30 % во споредба со
сегашното ниво,
Да се намали бројот на здравствени проблеми поврзани со внатрешната клима
во училишните згради и детските градинки.
Брза идентификација и  обнова на проблематичните системи  во  основните
училишта  и   детските  градинки   со   висока  потрошувачка  на  енергија  во
основните училишта и детските градинки.

Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:
Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност
во одржување на базата на податоци,
Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување
на енергетска ефикасност во училиштата и јавното осветлување,
Идентификација и изнаоѓање на нови донатори, Идентификација и користење
на нови извори на енергија.
Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел
да промовира и работи на:
Создавање на свест преку ширење на добри практики,
Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој,
Градење  на  партнерства  коишто  вклучуваат  јавен  сектор,  потрошувачи  и
енергетски фирми,

Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е
императив за општината во нејзината идна работа.

Среднорочни цели на општината

Среднорочните цели кои се опфатени со МЕЕП се однесуваат на развојот
на општината во  областа на енергетска ефикасност  во  општината, во
периодот 2016 – 2019 година.
Поставените цели за овој период се следни:
До 2019   година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2 )
за 20%,
До 2019 година да се намали делот за енергија во општинскиот буџет за 20%,
Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 30%
од зградите во надлежност на општината,
Да се заменат најмалку 60 % од светилките за улично осветлување,
Да се намали штетната емисија за 10 % од сегашната,

Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:
Формирање на одделение за енергетска ефикасност, Ажурирање на базата

на податоци за енергетска ефикасност,
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Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска
ефикасност,

Краткорочни цели на општината

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2016-2019 година
се следни: Продолжување на работењето на тимот за енергетска ефикасност,

Спроведување на најмалку еден проект за намалување на потрошувачката
на енергија,

Изработка на судија за енергетска ефикасност во уличното осветлување.
Намалување на специфичната потрошувачка на енергија по m2 за 5 % во
зградите под управа на Општина Ресен,

Општи мерки за енергетска ефикасност во зградите на општина Ресен
Систем за греење, вентилација и ладење:

Да се проверат сите инсталации во системот и   донесат на максимално
ниво на ефикасност, да се обезбедат, испитаат, каде е потребно да се
инсталираат контролни системи, термостати за регулирање на топлинската
енергија, да се развие основен протокол за одржување и да се обучат /
информираат луѓето кои управуваат со системите за начинот на управување и
одржување на системите за греење, вентилација и ладење. Проверка на
цевниот систем и подстаници, да се намали времето на греење и да се користи
само тогаш е потребно, да се исклучи греењето за време на викендите.

Осветлување во зградите:

Да се спроведе проверка на осветлувањето во просториите, доколку е
економски оправдано и во корист на децата (зголемување на осветлувањето во
просториите) да се  употреби ефикасен систем на осветлување (на пример
ефикасно флуоресцентно осветлување), да се инсталираат сензори за
контрола на осветлувањето во зависност од користењето / употреба на
осветлување по групи, и слично.
Прозори:
Да  се  провери  состојбата  на  прозорите  во  сите  простории.  Доколку  се
оштетени  и  стари,  да  се  поправат  или  доколку  е  финансиски  можно  да
се заменат со прозори со термопан стакло.
Изолација:
Потребно е да провери изолацијата на фасадата, подот и кровот и каде е
потребно да се планира инсталирање на изолација.
Пумпи:
Проверка  на  пумпите  за  греење  и  снабдување  со  вода  и  анализирање  на
мотирите  поголеми  од  0,5  kW  дали  се  соодветно  избрани  и  од  аспект  на
ефикасност, и нивна замена каде е потребно.
Канцелариска опрема:
Купување на опрема и материјали кои што имаат ниска и  ,, разумна ,,
потрошувачка на енергија и кои што не ја загадуваат животната средина.

Нови технологии:
Поддршка за имплементација на нови технологии на енергетски системи.
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АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД

Проект / Активност Цел Финансирано Партнери Корисник
Проценета

инвестиција
(денари)

Реализација Очекувани
резултати

1.
Изработка на студија и
проекти за енергетска
ефикасност на објектите
под управа на Општина
Ресен.

Добивање на
реален приказ на
моменталната
состојба и
можностите за
подобрување на ЕЕ

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

1.000.000 2016-2019

Корекција на сите
слабости и
генерално
подобрување на
ЕЕ како и
придонес кон
заштитата на жив.
средина

2.
Реконструкција на
столарија со нова ЕЕ
столарија на објектите
под управа на О. Ресен

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот и работата
на корисниците

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа и
изведувачи

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

4.500.000 2016-2019

Значително
подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

3.
Реконструкција на
фасада и кровна
конструкција на обј. под
управа на О. Ресен со
цел зголемување на ЕЕ

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот и работата
на корисниците

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа и
изведувачи

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

5.000.000 2016-2019

Значително
подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

4.
Реконструкција и
модернизација на
системите за греење на
објектите под управа на
О. Ресен

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот и работата
на корисниците

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа и
изведувачи

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

5.000.000 2016-2019

Значително
подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата на
корисниците



31 Октомври 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 13

54

5. Реконструкција и
модернизација на
системите за
осветлување во
објектите под управа на
О. Ресен

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот и работата
на корисниците

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа и
изведувачи

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

2.000.000 2016-2019

Значително
подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

6.
Обука на тим за ЕЕ
следење и аплицирање
на ИПА фондови и други
донаторски орг. од
областа на ЕЕ.

Зголемување на
квалитетот и
мерките за ЕЕ што
директно ќе влијае
врз животната
средина

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

200.000 2016-2019

Зголемен пристап
до фондови кои ќе
влијаат на
подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата

7.

Обука на персоналот на
зградите под управа на
О. Ресен за ЕЕ

Зголемување на
квалитетот и
мерките за ЕЕ што
директно ќе влијае
врз животната
средина

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

100.000 2016-2019

Зголемување на
квалитетот и
мерките за ЕЕ што
директно ќе
влијае врз
животната
средина

8. Изработка на
физибилити студија за
можностите за
искористување на
обновливи извори на
енергија во О. Ресен

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот на
жителите на О.
Ресен

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа

Општина Ресен 200.000 2016-2019

Подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот на
жителите на О.
Ресен

9.
Енергетски контроли на
зградите под управа на
О. Ресен

Подобрување на ЕЕ
и квалитетот на
животот и работата
на корисниците

- О. Ресен
- Донатори
- Агенција за ЕЕ

Стручни
партнери од
областа

Општина Ресен
и објектите под
нејзина управа

150.000 2016-2019

Подобрување на
ЕЕ и квалитетот на
животот и
работата на
корисниците
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ФИНАНСИСКИ ПЛАН

Општина Ресен, за предвидените активности во оваа програма, може да ги
користи следните извори на финансирање:

- Буџетот на Општината,
- Донации,
- Кредитни линии,
- Владини и невладини институции,
- Фондови за специјална намена,

Инвестиции

Вкупните капитални потреби за спроведување на програмата за енергетска
ефикасност во општина Ресен во периодот 2016 – 2019 се 17.250.000 денари.

Како  се  уште  нова  гранка,  енергетската  ефикасност  се  судира  со  други
проекти од области на подобрување на инфраструктура и административно
работење коишто претставуваат конкуренција во финансирање од буџетот на
општината и тешкотија во давање на приоритет на проекти за енергетска
ефикасност.

Заштеди

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност во општина
Ресен има потенцијал да се постигнат значителни заштеди на енергија коишто
за периодот 2016 – 2019 се сумирани во следната табела. Заштедите во
парични средства до 2019 година се кумулативни за претходните три години од
програмата, односно секоја наредна година ги вклучува заштедите од
претходната година или години.

Крајните резултати на програмата треба да резултират со намалување на
енергетските трошоци во општината за 20 % до 2019 година.

Организација за спроведување на Програмата

Програмата за Енергетска Ефикасност на Општината е среднорочен план и
документ за политика што ќе се спроведува во Општината. Претставници и
експерти од Општината се вклучени во развојот на МЕЕП.

Ова овозможи создавање на правилни процедури во организацијата на
Општината за подоцна истите да бидат користени како што е предвидено во
Програмата.

Контрола на Програмата, процена и известување
Контрола и извршување

Потрошувачката на енергија во повеќето згради е за 25 – 35 % повисока
отколку што е потребно за да се одржи посакуваното ниво на комфорт. Бидејќи
овие објекти имаат голем потенцијал за заштеда на енергија, потребно е
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спроведување на мерките за енергетска  ефикасност  како  што  се  замена/
поправка на прозори, изолација, поефикасно осветлување, термостатски
вентили и автоматска контрола на греење и слично, со цел да потрошувачката
на енергија се намали на оптимално ниво.

Со цел да измери да се следат резултатите од спроведените мерки за
енергетска ефикасност, се планираат мерења во различни временски периоди и
споредба на резултатите со пресматаните. Главни показатели кои се мерат и
споредуваат се следните:

- Потрошувачката на енергија ( топлинска и електрична ),
- Споредба на условите во објектите ( температурни разлики, степенот на
осветленост и влажност ),
- Заштеда на финансиски средства кои се одвојуваат за енергија,

Мерењата ќе се извршуваат со утврдена динамика во текот на целата
година. За мерење на потрошената електрична енергија ќе се користи
електричното броило во секој објект, со што ќе се споредува потрошената
електрична енергија
пред и после спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Како најголем
дел од електричната енергија во училиштата и градинките се користи за
осветлување на училишните простории, имплементација на поефикасно
осветлување директно ќе ја покаже користа од спроведување на таквата мерка.

Како мерни инструменти се планира да се користат дата логери. Дата логер
е електронски  инструмент  со  вградни  сензори  кој  лесно  се  инсталира  во
простории со цел да мери температурни разлики, притисок и влажност,
осветлување и други величини. Со помош на овој инструмент можат да се
снимат горните величини во даден временски период и истите да се
анализираат комјутерски, со што веднаш се идентификуваат заштедите на
енергија во дадено време како и проблеми во работењето на системите. Со
помош на овој инструмент се подобрува ефикасноста, точноста, доверливоста,
квалитетот на добиените податоци и потрошувачката на енергија.

Откако ќе се имплементираат предвидените активности во Програмата за
енергетска ефикасност, добиените резултати ќе се споредат со оние пред
интервенцијата и на тој начин ќе се утврди дали е постигната предвидената цел.
Доколку не е постигната целта тогаш се испитува причината зошто тоа  не е
постигнато и се утврдуваат недостатоците во системот доколку такви постојат и
истите треба да се отклонат. Во случај резултатите да се како претпоставените
или подобри, тогаш се донесува заклучок дека целта е постигната.

Начини на мерење на енергетските заштеди

Енергетските заштеди треба да се одредат со пресметка или мерење пред и
после спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност. Притоа треба да
се осигура контрола во периодот на користење на новите мерки во објектите, со
цел да се провери дали иавршените мерки ги даваат предвидените и очекувани
резултати или има отстапувања.

Доколку се забележат отстапувања, кои можат да настанат поради човечка
грешка или  немарност  или  грешка во  системот,  потребно  е да  се  дејствува
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навремено и на соодветен начин истите да се отстранат. Фактори коишто можат
да влијаат на состојбата се: временски услови ( како на пример степен денови ),
ниво на користење на простории, време на започнивање со работа во зградите,
интензитет на користење на опремата пред контрола и следење и други.

Со цел да се постигне еднозначност во податоците потребно е истите да се
мерат и собираат во kWh, како за електрична така и за топлинска енергија. Во
случај да има употребено други мерки ( на пример J или kgoe ) потребно е да се
претворат едниците во kWh користејќи соодветни фактори за конверзија.

За добивање релевантни податоци, општината планира да ги користи
следните извори на информации:
- Сметки од дистрибутерот во Ресен за електрична енергија,
- Сметки од добавувачи на нафта и огревно дрво,
- Податоци за потрошувачка на енергија од производителите на опрема,
- Методи за  мерење  на  енергија  како  што  се  дата  логери, мерачи на проток,
броила на електрична енергија и слично,
Сите методи може да содржат соодветен степен на неточност. Таа може да
биде предизвикана од:
- грешки во инструментите,
- грешки во моделирањето / пресметките за утврдување на потрошувачката на
енергија,
- случајни грешки,

Поради тоа, во своите извештаи општината ќе го наведе изворот на
информации и ќе даде степен на сигурност на информацијата (степен на
точност), на пример ± 5%.

Кога е потребно, за точноста на постигнатите заштеди и начини на мерење
општината ќе консултира надворешни советници или специјализирани фирми.

Процена

За резултатите од активности во Програмата за енергетска ефикасност, ќе
бидат известени во писмена форма:

- Градоначалникот и други одговорни лица од локалната самоуправа
- Целокупната јавност преку печатен материјал
- Организациите кои се специјализирани за сферата на енергетска ефикасност
- Сите вклучени страни во финансирање/ спроведување на проектите за
енергетска ефикасност

Известување и соопштување

Распоредот на следење на активностите за енергетска ефикасност во
општината  од  страна  на  Тимот  за  Енергетска  Ефикасност  е  прикажан  во
следната табела.

Извештај Време на доставување
Акционен годишен план
за енергетска ефикасност

Годишно доставување на крајот
од првото тримесечје.
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Годишен извештај Годишно доставување во рок од
три месеци по завршување на
годината.Извештај за тек на проект

за енергетска ефикасност
Редовен извештај секое тримесечје за
времетраење на проектот, и завршен
извештај на крајот од завршување на
проектот.

Извештаи за мониторинг на
мерките за енергетска
ефикасност
на реализирани проекти

Тримесечно, во рок од 15 дена од
завршување
на конкретното тримесечје.

Анекси

Анекс 1 – Формулари за енергетска ефикасност на објектите во општина Ресен
Анекс 2 – Примарни закони кои ја вклучуваат енергетската ефикасност

Анекс 1

НАПАТСТВИЈА

за пополнување на формите за базата на податоци за потрошувачка на енергија
во општинските објекти

Наведените формулари ги категоризираат општинските објекти по наменски
групи и сектори. Формуларите се пополнуваат за секој одделен објект / зграда.

Препорачливо е работата да почне по изработувањето на список за сите
општински објекти по наменски групи и сектори.

За секој објект / зграда од општинската дејност – објект на финансирање од
општинскиот буџет се пополнува формулар I, зависно од наменската група и
секторот кон кој припаѓа објектот / зградата.

За системот улично осветление се пополнува формулар II.

За потрошувачката на енергија на секој објект/ зграда и системот за уличното
осветление се пополнува формулар III. Доколку има повеќе згради се пополнува
формуларот за секоја зграда одделно.
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Формулар I

Основни индекси
кои ги карактеризираат енергетските расходи во зградата

Сектор:………………………………………. Општина:…………………………......
Наменска група:…………………………….. Населено место:………………….......
Објект:……………………………………….
( назив )
Адреса:………………………………………………………………………………….
Пополнета
од:…………………………………………………………………………………......... ( име,
должност, телефон )
Број на стопанисувани згради во објектот: …………… (  за секоја зграда се
внесуваат посебни податоци и се пополнува формуларот одделно )
Основни карактеристики на зградата ( се пополнува за секоја зграда одделно )
1. Вид на зградата: масивна/полумасивна/монтажна
2. Година на изградба:………………………………..
3. Број спратови:…………………………………
4. тип на градба:       скелетен        систем / монтажна       контрукција / рамна
конструкција/друго
5.  Изградена површина:…………………………………m2 (основа на приземје)
6.  Вкупно изградена површина:………………………. .m2
7.  Изграден  обем  (  волумен  )    на      зградата           според         надворешен
периметар:……………m3
8.   Тип на греење: централно, струја, јаглен, брикети, нафта, дрва, гас.
9.   Проектиран капацитет на инсталацијатаза греење ( за згради со внатрешна
инсталација за затоплување ):..........................................................................KW
10. Грејна површина:………………………………………………………… m2
11. Средногодишен број на постојани корисници во зградата:……………
12. Режим на користење на зградата: целогодишно/сезонско
13. Број на работни денови во годината:…………………………….
14. Број на работни денови во неделата:……………………………
15. Број на работни часови дневно:……………………………….
16. Спроведени мерки за енергетска ефикасност во последните три
години:…………..................................................................................
17. Оперативна програма за енергетска ефикасност: да/не
Ако одговорот на прашањата 16 и 17 е да, да се пополнат точките од

17.1  до 17.3.
17.1. Краток опис на активностите:………………....
17.2. Инвестиции:…………………………………….

17.3. Очекуван ефект:………………………………..
18. Користење на обновливи извори на енергија: да / не
19. Вид на користените обновливи извори на енергија:…………………………..
20. Старост и состојба на инсталациите
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Вид
на инсталација

Година на
инсталирањ
е

Состојба:
лоша,
задоволувачка
, добра,
многу добра

Начин на
мерење:
(Водомер, ел.
броило,
термостат)

Дополнителни
информации

Електрична
Топлинска
Климатизација
На гас
Водоводна
Други

21. Термоизвори:

Вид Модел Година на
инсталира
ње

Моќност
во kW

Состојба Автоматизација

Котел
Потстаница
Печки на дрва
Други
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Формулар II

Основни индекси што ги карактеризираат расходите на енергија за
Уличното осветление ( УО )

Број на столбови:…………………...................... Број на расветни
тела:………………………….. Вкупно инсталирана моќност:..……………......kW Број
на мерни места:...………………………….. Електрични
броила:…………………………...... еднотарифни:……………………………бр.
двотарифни:……………………………..бр.
Ноќно и полноќно осветление: да / не
Начин на               вклучување               и               исклучување               на
осветлението:...…………………………….
Централен систем за управување: да / не
Тип                                                         на систем:
..………………………………………………………………………….. Експлоатација
и                                              одржување ( од кого се извршува
):...………………………………......................
Расходи за                               експлоатација                               и
одржување:…………………………………………………
Вработени
на одржување:....………………………………………………………….....
Режим на користење:…………................................................................часови / год.
Спроведени мерки за енергетска ефикасност:
Активен програм за енергетска ефикасност во тек: да / не

Краток опис на активностите: Извори за осветлување:

Тип на светилки Вкупен број Исправни
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Формулар III

Општина:…………………............. Сектор:…………………….............
Објект:……………………..............
( се пополнува за секој објект посебно по тромесечје / година )

Извештај за вистинските расходи на гориво и енергија по видови за
…………………. тримесечје на ………. година

Бр. Назив Мерка Количина Вкупна
вредност
(денари)

1. Електрична енергија kWh

2. Нафта за греење тон

3. Нафта за греење литри

4. Топлинска енергија MWh

5. Топла вода MWh

6. Загуби на топлина MWh

7. Природен гас нор. метри куб.

8. Мазут тон

9. Гас пропан-бутан тон

10. Лесно бродско гориво литри

11. Лесно бродско гориво тон

12. Индустриска нафта литри

13. Индустриска нафта тон

14. Дрва m3

15. Јаглен тон

16. Бензин      за
транспортни
возила

литри

17. Нафта за транспортни
возила

литри

18. Вода m3
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Анекс 2

Примарни закони кои ја вклучуваат енергетската ефикасност

Подготовка, планирање, спроведување и користење на мерките за енергетска
ефикасност од Програмата за енергетска ефикасност на општината се заснова на
користење и употреба на законската рамка за енергетска ефикасност која е
опфатена во неколку закони во Република Македонија.

Закон за Енергетика

Закон за Енергетика е донесен во мај 2006 година ( Законот за Енергетика,
објавен во Службен Весник бр. 63 од 2006 година ) и изменет со указ за
прогласување на законот за изменување и дополување на Законот за Енергетика (
објавен во Службен Весник бр. 106 од 2008 година и Службен Весник бр. 16 од
2011 година ).
Законот е под ингеренција на Министерството за Економија. Законот беше даден
на проверка во Европската комисија и е утврдено дека истиот е во согласност со
барањата на Европската унија. Во однос на енергетската ефикасност, со Законот
се третираат следните значајни аспекти:

- Дефиниција на десет годишната стратегија за енергетска ефикасност,

- Локално енергетско планирање,

- Формирана Агенција за енергетика,

- Подготовка   на   мерки   за   имплементација   на Директивата за енергетски
перформанси  на  објектите  вклучително  и  максимално  дозволената
потрошувачка на енергија во зависност од видот на објектот,

- Означување на апаратите за домаќинство од аспект на ефикасно користење на
енергија,

- Акредитација на тела за оценување на сообразноста,

- Оценување и испитување на барањата за технички спецификации во согласност
со барањата на Европската унија,

За исполнување на програмите и целите за енергетска ефикасност во општините
во Република Македонија потребно е да се почитуваат законските начела
донесени и третирани во Законот за Енергетика. Советот на општината на
предлог на градоначалникот е должен да донесе Програма за развој на
енергетиката на општината, додека податоци за изработка на Програмата и
планот за реализација на програмата се должни да дадат енергетските субјекти
на територијата на општината по барање на општината.
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Општините се должни да обезбедат услови за извршување на следниве
енергетски дејности од јавен интерес и од локално значење:

- дистрибуција на природен гас,

- управување со системот за дистрибуција на природен гас,

- снабдување на природен гас на тарифни потрошувачи,

- производство на топлинска енергија,

- дистрибуција на топлинска енергија,

- дистрибуција на геотермална енергија,

- снабдување со топлинска енергија,

- снабдување со геотермална енергија,

На предлог на градоначалникот, Советот на општината донесува одлука за
овластување за изградба на нови објекти за производство на топлинска енергија.
Општината во рамките на својата надлежност за снабдување на корисниците на
своето подрачје со топлинска односно геотермална енергија, треба да создаде
услови за вршење на дејностите дистрибуција и снабдување со енергија, додека
производителот може да поседува и управува со работата на производната
постројка и да врши продажба на топлинска односно геотермална енергија.
Со  законот  прецизно  се  регулира  енергетската  ефикасност  на  општинско
ниво, и тоа:
Политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за
унапредување на енергетска ефикасност кој треба да биде во согласност со
државната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. Програмата
ја донесува Советот на општината и таа се однесува на три години.
Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за
остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на
општината за одобрување односно усвојување.

Закон за градба

Согласно законот за градење се покриваат барањата на ЕУ Директивата 89/106,
во која се вклучени делови за енергетска ефикасност во објектите. Во зависност
од намената на објектите во Законот се дефинирани различни видови на објекти,
и тоа:
-Стратегиски  објекти  (  нуклеарни  објекти,  термоцентрали,  големи
хидроцентрали   цевоводи   за   нафта   и   гас,   телекомуникациони   системи,
аеродроми и друго ).
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Национални и регионални објекти за јавна намена ( државни и дипломатски
објекти, високо образование и здравствени обејкти, далекуводи, урбани гасни
мрежи, одбранбени објекти, хидроцентрали од 2 до 210 MW и друго ).

-Локални јавни објекти ( училишта за основно и средно образование, спортски,
културни и религиозни објекти, мали здравствени објекти, комерцијални и
индустриски објекти, локални гасни мрежи и друго ).
Објекти со средни габарити (станбено-деловни до три нивоа, мали деловни до два
нивоа, трафостаници до 10 MW и друго)
Објекти со мали габарити ( семејни куќи, предфабрикувани објекти, спортски
терени и друго).

Првата категорија објекти се под ингеренција на Министерството за транспорт и
врски додека втората категорија на објекти се под ингеренција на општините.
Законот наведува дека објектите треба ефикасно да ја користат енергијата и да
бидат топлински заштитени како и дека системите за греење, ладење и
вентилација треба да бидат проектирани и изведени на сличен начин во
зависност од локалните климатски услови. Со подзаконски акти треба да се
ограничи специфичната потрошувачка на енергија по m2.

Закон за локална самоуправа

Законот за локална самоуправа е усвоен во 2002 година и сукцесивно почна да се
применува од 01 јули 2005 година, а целосно треба да се имплементира до
јануари 2007 година. Се Законот се врши пренесување на одговорностите од
централната власт на општините меѓу кои се изработка на енергетски програми,
заштита на животна средина,  третман на отпад  и друго.  Според  Законот за
локална самоуправа, општините се стекнуваат со зголемени права на својата
територија но и  поголеми  обврски.  Општините ги  превземаат  финансиските
обврски поврзани со енергетиката за квалитетно снабдување со електрична
енергија, снабдување со топлинска енергија и гориво за греење на јавните објекти
( општина, основни училишта, градинки и други објекти ), одржување на уличното
осветление, обезбедување на комунални услуги, обезбедување на локален
транспорт и друго.
Според овој закон, општините се надлежни за вршење на следните дејности:

-Заштита на животната средина и природата – мерки за заштита и спречување од
загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од
бучавата и нејонизирачко зрачење;

-Локалниот економски развој – планирање на локалниот економски развој;
утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална
економска политика; поддршка на развојот на малите и средни претпријатија и на
претприемништво на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето
и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на
партнерство;
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-Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка
вода; одведување и пречистување на отпадните води, јавното осветлување;
одведување  и  третман  на атмосферските води,  одржување на јаван  чистота;
собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки
отпад; уредување и организација на јавниот локален превоз на патници,
снабдување со природен гас и топлинска енергија, и друго,

-Социјална заштита – заштита на децата, детски градинки и домови за стари лица
( сопственост, финансирање, инвестиции и одржување ),

-Образование – основање, финансирање и администрирање на основни и средни
училишта – во соработка со централната власт, во согласност со закон,
организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички
домови,

-Здравствена заштита – управување со мрежата на јавни здравствени
организации и објекти и од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат
застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени
организации во јавна сопственост.

Закон за животна средина

Законот е усвоен во јули 2005 година ( Службен Весник на Република Македонија
бр.   53/2005   ).   Во   Законот   е   јасно   нагласена   потребата   од намалување
на емисијата на гасови коишто го формираат ефектот на стаклена градина поради
што е потребно да се врши рационално користење на енергијата и почитување на
стандардите за заштита на животната средина.

Закон за акредитација

Со овој Закон се земени во предвид основните барања за акредитација на тела и
индивидуални физички лица одговорни за сертификација и контрола на
производи, објекти и тела. За градежниот сектор барањата се однесуваат на
механичка јакост, енергетска ефикасност, здравје, безбедност и друго.

Стандарди

Институтот за стандардизација на Република Македонија усвои стандарди за
пресметка на енергетските перформанси на објектите, и тоа за:

-изолациони материјали,

-методологии за пресметка на перформанси на обвивка на објект, прозори и
топливи мостови,

-топлинска изолација и перформанси на градежни елементи,
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Група на стандарди кои треба да бидат прифатени во согласност со
спроведувањето на Директивата за енергетски перформанси на објекти се:
-Стандарди   за   формата   и   методологијата   за   пресметка   на   енергетските
перформанси,
-Стандарди за системи и опрема за греење, вентилација и климатизација,
-Стандарди за градежни материјали,
-Стандарди за дневно и вештачко осветлување,
-Изработка на климатски карти потребни за пресметка на проектните
оптоварувања за греење и ладење; пресметка на топлински и ладилни степен
денови и пресметка на годишна потрошувачка на енергија за греење, ладење и
вентилација на база на месечни, дневни и часовни податоци.
Институционална рамка
Во  1999  година,  Владата  на  Република  Македонија  прифати  програм  за
ефикасно користење на енергијата во Република Македонија до 2020 година. Во
програмата се дефинирани мерки за зголемување на енергетската ефикасност, и
тоа:
-Изработка на Стратегија за енергетска ефикасност во Република Македонија до
2020 година,
-Формирање на фонд за финансиска поддршка,
-Изработка на инвестициона и техничка документација за реализација на
конкретни проекти,
-Изработка на регулативи, стандарди и други акти,
-Информативни и образовни активности,
-Публикации и брошури,
-Меѓународни активности,
Стратегијата беше изработена во 2003 година и вклучува иницијативи, можности и
технички активности. Со Стратегијата се предвидуваат следните активности:
-Формирање на Агенција за енергетска ефикасност,
-Сертификација на енергетски оценувачи,
-Енергетски закони за објектите,
-Стандарди за опрема,
-Формирање на фонд за енергетска ефикасност,
Формирање на компанија за енергетски услуги ( ESCO – Energy Service
Company).

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/10 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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9.

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

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 2017 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 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/9 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

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), а во врска
со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник на
Општина Ресен бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 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 2017 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
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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.

Реден
број.

Актиности Рок Носител Извори на
средства

1. Дезинфекција,дезинсекц
ија 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
дератизациј

а
во канализациони

системи и градската
депонија

,, Алшеви Кошари
,,

( пролетна
и есенска

фаза )
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1.3 Спроведување на
мерката

дезинсекциј
а

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

Два пати
во

годината

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

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
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2.3 Превземање на мерки
за

пречистување на водата
за пиење ( хлорирање )

Согласно
добиенит
е
анализи3. 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
туристичк
а сезона

Мај-
септемвр

и

Општина Ресен
во соработка

Центар за јавно
здравје ( ЗЗЗ )

Правното
лице

корисник на
путексот

4.1 -Одморалиште ,, Младост
,,-
т.н Претор4.2 -Автокамп Крани-т.н Крани

4.3 -Одморалиште на МВР
на
РМ-т.н Крани4.4 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                    500.000,00 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                                700.000,00 ден.

Вкупно:1 500 000.00 ден.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките

на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/11 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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10.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на

подрачјето на Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на
подрачјето на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/10 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 52 став 1, 3, 4  и 5  од Законот за јавни патишта
(„Службен Весник на РМ.“ бр. 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12,
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 и 166/14), а во врска со член 23 став 1 точка
10 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010,
13/2013, 08/2015 и 11/2015)Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.10.2016 година донесе

П Р О Г Р   А   М А
ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на

Општина Ресен за 2017 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 јавни патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/08).

Извор на финансирање на програмата е:
- Буџет на Општина Ресен
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1. Вертикална сообраќајна сигнализација
- замена на сообраќајни знаци, поставување на нови сообраќајни знаци

на подрачјето на Општина Ресен со монтажа ..............................165.000,00 денари
- електрична семафорска сигнализација – одржување .....80.000,00 денари

2.   Хоризонтална сообраќајна сигнализација
- осовинско бележење на патишта со бела боја, пешачки премини,

коловозни стрелки, автобуски и такси постојки и паркинг
простор...............................................................................165.000,00 денари

- поставување на забавувачи и заштитни огради ....90.000,00 денари

Вкупно потребни финансиски средства за реализација на овие
активности односно за реализација на Програмата за изградба на
сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен за 2017 година,
изнесуваат 500.000,00 денари.

Со реализација на овие активности, од безбедносен карактер ќе бидат
задоволени потребите за одвивање на безбеден патен сообраќај на територијата
на Општина Ресен.

Безбедноста на учесниците во патниот сообраќај е главна цел што треба да
се постигне со реализирањето на оваа програма.

Преку остварувањето на главната цел ќе се намалат причините што
доведуваат до сообраќајни незгоди поради некомплетна сообраќајна
сигнализација.

Главната цел е комплексна и оваа програма предвидува реализирање на
посебни цели усогласени со надлежностите на општината.

Обемот на извршување на оваа програма е во тесна врска со
буџетските средства предвидени за оваа намена.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/12 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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11.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ЈГ – изградба на системи за водоснабдување ЈГ0
- водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на

регионалниот водовод во Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата ЈГ – изградба на системи за водоснабдување
ЈГ0 - водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени
на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2017 година, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/11 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за градежно
земјиште („Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13 и 44/15), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 5/02 ), член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“бр. 7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.10.2016 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
ЈГ – изгарадба на системи за водоснабдување

ЈГ0 - водоснабдување со вода за пиење во населените места кои
не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за

2017 година

Програма за водоснабдување со вода за пиење во населените места кој
не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2017 година.

А. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА
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Предмет на оваа Програма е анализа на состојбата со вода за пиење во
населените места што не се приклучени на регионалниот водовод, а со вода
за пиење се снабдуваат преку сопствени водоводи од локални извори, бунари и
со пумпање од Преспанското Езеро како и средствата што се планираат за
снабдување со дополнителни количини на вода за пиење за 2017 година.

Населените места кои не се приклучени на регионалниот водовот со
сопствени средства преку самопридонеси, со средства од Буџетот на
Општина Ресен или надлежните Министерства на Република Македонија како и
со домашни и странски донации го решиле целосно или делумно проблемот со
вода за пиење.

Во најголем број од селските населби проблемот е решен со изградба на
водоснабдителни системи преку зафаќање на планински извори, а има и
населби каде водоснабдување за домаќинствата се врши преку пумпање од
бунари или езеро.

Сепак, и понатака постои во одредени селски населби недостаток
односно недоволни количини на вода за пиење од постојно зафатените извори,
а тоа се чуствува во летниот перид кога се јавуваат зголемени потреби. Но, ако
имаме во одредени селски населби проблем со намалување на издашноста
на изворите со вода за пиење во летниот период, некаде се јавува и
ненаменско и несовесно трошење на истата. Режимот на снабдување со
вода за пиење во овие неселени места се регулира со посебна Одлука која ја
носи Месната заедница и се објавува во Службен гласник на Општина Ресен.

Ресен или надлежните Министерствата како и од меѓународни невладини
организации и донатори.

За истите активности Градоначалникот на Општина Ресен врши редовни
средби со граѓаните и претседателите на Месните заедници за разрешување
покрај на другите комунални проблеми и на проблемите со
вододоснабдувањето со исправна вода за пиење и давање на приоритети.

Во рамките на капитални инвестиции за изградба на објекти според
планот на програми за 2015-2016 година реализирани се неколку проекти и тоа:

1.Сливница-изградба на водоводен систем за водоснабдување-3 591 233.27
денари

Жителите на с.Сливница имаат проблеми со водоснабдувањето од
постоечкиот водовод. Посебно во летниот период има недостаток од вода
поради недоволната издашност на изворот од кој селото се снабдува со
вода. За да се подобри водоснабдувањето во с.Сливница , како во квантитет
така и во квалитет, а пред се отсранување од употреба на азбесните цевки, се
изгради нов водоводен систем за вода за потребите на домаќинствата. Оваа
активност се предвидува да се заврши при крајот на 2016 година.

Средствата се обезбедени од извори на Републичкиот Буџет.

2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на исправна вода за
пиење и изградба на филтер станица – 1 100 000.00 денари
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Средствата се обезбедени од UNDP.

3. Наколец -доизградба на водоводна мрежа – 1.100.000,00
денари

Средствата се обезбедени од UNDP.

4. Јанковец -доизградба на водоводна мрежа – 1.100.000,00
денари

Средствата се обезбедени од UNDP.

5. Ресен – УЕ1 Ул ,,Славејко Арсов,, -изградба на водовод – 1.100.000,00
денари

Средствата се обезбедени од UNDP.

6. Ресен –- реконструкција на водоводната мрежа во град Ресен I фаза од
примарна водоводна мрежа – 22 723 940.00 денари

Средствата обезбедени од Министерството за транспорт и врски.

ВКУПНО РЕАЛИЗИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА: 30 715 173,27денари

Оваа Програма има за цел обезбедување на доволни количини на
исправна вода за пиење и да се обезбедат и финансиски средства за 2017
година. Од тука како активности кои се планираат да се реализираат за време
на двегодишниот период ги издвојуваме следните:

1. Коњско - изградба на водоснабдителен систем – 8.000.000,00 ден.
Коњско е единствена населба каде што не е решен проблемот со

водоснабдување со исправна вода за пиење.
Од тука во изминатиот период се презеле одредени активности, а за кои

се обезбедило финансиски средства и истите се завршени.
Потребни финансиски средства кои треба да се обезбедат со оваа Програма
изнесуваат 8.000.000, денари, а како активности треба да се изведат во текот
на 2017 година.

Во активностите кои треба да се изведат влегуваат:
- изведба на цевовод од населбата до резервоарот;
- пумпна станица;
- изградба на резервоар;

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет.

2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни количини на исправна вода
за пиење и изградба на филтер станица – 6.000.000.00 денари

Долно Дупени се снабдува со вода за пиење од планински извори
на кои во изминатиот перод издашноста на истите е намалена и преставува
недостаток од доволни количини на исправна вода за пиење. Од тука и
потребата со оваа Програма да се обезбедат финансиски средства за
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снабдување со дополнителни количини на вода за пиење, а за истата се
предвидува и изградба на филтер станица како би имале исправна вода за
пиење. Потребни финансиски средства за изведување на потребните
активности изнесуваат 6.000.000,00 денари, а кои активности се планираат да
завршат во 2016 година. Како активности се планираат да се изведат следните
работи:

- изведба на нов резервоар за зафаќање на нови количини на
исправна вода за пиење;

- изведба на цевовод во должина од 4000 метри во кое е
предвидено одбележување и исколчување на теренот, машински и рачен ископ,
монтажа на црево и затропување на ров;

- изведба на филтер станица каде е предвидено набавка на истата,
транспорт и вградување на водонепропусен бетон како и транспорт и
вградување со автомешалка и пумпа со вибрирање. Исто така изработка на
темелна плоча, столбови и ревизиона шахта.

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет и донации.

3. Подмочани-изградба на нов резервоар за зафаќање на
дополнителни количини на исправна вода за пиење со W=60 m3 – 2.200.000,00
денари

Спрема согледувањата и развојните планови на селото, потребно е
да се преземат мерки за целосно разрешување на проплемот со
водоснабдување на населението од селото, обезбедување на вода за
планираниот сточен фонд како и за развој на селото  во наредниот период.
Оваа активност се предвидува со оваа Програма за 2017 година.

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичиот
Буџет и доанации.

4. Ресен – населба ,,Пролет,, -изградба на водовод – 1.100.000,00 денари
Спрема согледувањата и развојните планови на градот, потребно е да се
преземат мерки за целосно разрешување на проблемот со водоснабдување на
населението од населбата, како и за развој на населбата во наредниот период.
Оваа активност се предвидува со оваа Програма за   2017 година.

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичиот
Буџет и доанации.

5. Ресен –-доградба со реконструкција на водоводната мрежа во град
Ресен

II фаза од примарна водоводна мрежа и секундарна мрежа – 22 800 000.00
денари

Спрема согледувањата и развојните планови на градот, потребно е
да се преземат мерки за целосно разрешување на проблемот со
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водоснабдување на населението во градот како и за развој на градот во
наредниот период. Оваа активност се предвидува со оваа Програма за 2017
година.

Средствата обезбедени од Министерството за транспорт и врски.

6. Ресен – хидрантска мрежа на потезот од мостот на Голема река
до објектот на Противпожарната станица -изградба на водовод –
2.000.000,00 денари

Спрема согледувањата и развојните планови на градот, потребно е
да се преземат мерки за целосно разрешување на проблемот со
водоснабдување на Противпожарната станица, како и за понатамошен развој
на во наредниот период. Оваа активност се предвидува со оваа Програма за
2017 година.

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичиот
Буџет и доанации.

7. Претор( Туристичка населба и Вилска населба) - изградба
на водоснабдителен систем – 20.000.000,00 ден.

Претор е населба каде што не е решен проблемот со
водоснабдување со исправна вода за пиење. Од тука во наредниот период
треба да се преземат одредени активности, а за кои би се обезбедило
финансиски средства и истите се употребиле за реализација на проектот.
Потребни финансиски средства кои треба да се обезбедат со оваа Програма
изнесуваат 20.000.000, денари, а како активности треба да се изведат во текот
на 2017 година.

Во активностите кои треба да се изведат влегуваат:
- изведба на цевовод од населбата до резервоарот;
- пумпна станица;
- изградба на резервоар;

Средствата се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот
Буџет и донации.

8. Изготвување на проектна документација –2.000.000,00 денари
Населените места во Општина Ресен кои не се приклучени на

регионалниот водовот се снабдуваат со вода за пиење од локални извори,
бунари  и со пумпање од Преспанско Езеро. Во овие населени места проблем се
јавува во летниот период со снабдување со доволни количини на исправна вода
за пиење. Од тука  се  јавува  и  потребата како  активност за  периодот  од  2017
година  да  се изготват  за  повеќето  селски  населби  проектни  документации
во  кои  ќе  се предвидат снабдување со дополнителни количини на исправна
вода за пиење.

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен .
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9. Набавка и изведба на хлоринатори – 250.000,00 денари.
Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот

водовот и се снабдуваат со вода за пиење од локални извори, истата не ја
хлорираат. Од овие објекти перманентно преку Заводот за здравствена заштита
во Битола се зема вода за лабараториска анализа во поглед на хемиската и
бактериолошката исправност, при што од лабараторискиот преглед на водата
се констатира дека примерокот одговара на Правилникот за безбедноста на
водата за пиење, но истата не се хлорира. Од овие причини како активност во
оваа Програма за периодот од
2016 – 2017 година се предвидува да се обезбедат финансиски средства во
висина од 250.000,00 денари за набавка и изведба на хлоринатори, кои
средствата ќе се обезбедат 50 % од Буџетот на Општина Ресен и 50% од
донации.

Б. ЦЕЛ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНЕ

Програмата за водоснабдување во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод за   2017 година има за цел обезбедување
поквалитетно водоснабдување со исправна вода за пиење преку зафаќање на
дополнителни количини на вода, филтрирање на истите и поставување на
хлоринатори како и изготвување на проектни документации.

В. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Населено место: активност: вкупен износ во
денари

1. Коњско - довршување на водоснабдителен
систем
2. Долно Дупени - зафаќање на дополнителни
количини на

-
8.000.000,00

вода и филтер станица -
6.000.000,003.Подмочани -изградба на нов резервоар -
2.200.000,004.Ресен – населба ,,Пролет,,- изградба на водовод -
1.100.000,005.Ресен – доградба со реконструкција на водоводна

мрежа воГрад Ресен -
22.800.000,006. Ресен – хидрантска мрежа до Противпожарна

станица
-
2.000.000,007. Претор( Туристичка населба и Вилска населба) - изградба на

водоснабдителен
систем – 20 000 000.00
8. Селски населби - изготвување на проектна документација - 2.000.000,00
9. Селски населби -набавка и изведба на хлоринатори - 250.000,00

ВКУПНО ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА: 64 350 000,00 денари
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Извори на финансирање: Буџет на Општина Ресен,
Републички буџет, Министертво за транспорт и врски и домашни и странски
донации.

Рок на реализација на оваа Програма е за 2017 година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/13 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

12.

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

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 2017 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 2017 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/12 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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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 РМ.“ бр. 84/08,52/09,141/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 и 166/14) а во врска со член 23 став 1
точка 11 од Статутот на Општина Ресен (Сл. гласник на Општина Ресен бр.7/2010,
13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
28.10.2016 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 2017 година

Вовед

Со оваа Програма се утврдуваат средствата за изградба,
реконструкција,  одржување и заштита на локалните патишта и улици на
територија на Општина Ресен и другите активности во 2017 година, нивниот
распоред и начинот на користењето.

Должината на локалната патна мрежа во Општината Ресен изнесува:
а. Патишта-асфалтирани 95 км, б.
Танпонирани 13 км,
в. Со земјен коловоз 30 км,

Должината на уличната мрежа во Општина Ресен изнесува:

а. Улици-асфалтирани   403 км, б.
Тампонирани улици 12 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 2017 година, се утврдуваат
на износ од 28.243.885,00 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 2017  година планира финансиски средства во износ од:

А. Јавно претпријатие за државни патишта на РМ, ....4.143.885,оо денари,
пренесени приходи од 2016 во 2017 година.............................2.100.000,оо денари

Б..Средства од буџетот на општина Ресен за изработка на техничка
документација ...........................................................................2.000.000,00
денари

В. Средства од буџетот на општина Ресен за изградба на тротоари ,
улици и локални патишта..........................................................4.000.000,00 денари

Вкупно приходи: ..................................... 8.243.885,00 денари
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Реализирани проекти во текот на 2016 година

1.   Асфалтирање на игралиште во с.Јанковец- вкупна површина од 830 м2.
2.   Локални улици во с. Сопотско во должина од 300 м.
3.   Асфалтирање  на  крак  од  Јосиф  Јосифовски(покрај  џамијата)  со вкупна
должина од 80 м
4.   Асфалтирање на крак од Јосиф Јосифовски( карши Макпетрол) со вкупна
должина од 100м
5.   Асфалтирање  на  крак  од  Јосиф  Јосифовски(покрај  Монопол)  со вкупна
должина од 250 м
6.   Асфалтирање на Локален пат с.Горно Дупени (кај вагата) со вкупна должина
од 150 м
7. Локален пат Крани во должина од 70 м
8.Локални патишта во с.  Долно Дупени  во должина од  1.192м.

А. Планираните средства во износ од 6.243.885,оо денари ќе се
користат за следните намени:

А1.За одржување на патишта (36%) ...........................2.243.885,оо денари
од кои:

А.1.1.За зимско одежување на локалните патишта и улици
( ~ 89%)...................................................................2.000.000,оо денари

А.1.2.За редовно и инвестиционо одржување на локалните патишта и
улици ( ~11 %).................................................... ..243.885,оо денари

А.2.За изградба на патишта, улици , паркиралишта,тротоари
(64%).........................  4.000.000,оо денари средства од ЈПДП и 4.000.000,00
денари од Буџетот на Општина Ресен и тоа за:

- крпење на ударни дупки
(состојбата со ударните дупки, на улиците во градот Ресен и локалните
патишта на подрачјето на Општината ќе биде дадена од надлежниот
Сектор при Општината со извршениот увид на лице место и доставениот
извештај).
-поставување на сообраќајни знаци;
-реконструкција на трупот на патот;
-реконструкција на коловозни ленти;
-уредување на тротоари и банкини(тампонирање и поплочување );
-санирање на оштетени стопи и мостови;
-тампонирање на улици и пристапни патишта на подрачјето на
Општината..
(горе наведените работи да се изведуваат по приоритет)

А.2.1.Изградба на пристапни улици и улици каде што е изградена
водоводна и канализациона мрежа во градот Ресен со вкупна должина од
1000м
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Б. Средствата во износ од 2.000.000,оо денари кои се од Буџетот на
Општина Ресен ќе бидат искористени за изработка на техничка документација,
со која во иднина Општина Ресен ќе биде во можност да ги реализира.

Согласно Програмата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и
руралниот развој на РМ за финансирање на проекти од ЕЛС по разни мерки, на
почетокот од 2017 година треба да одпочне со прибирање на понуди од
заинтересираните ЕЛС и реализација на истите кои ќе бидат одобрени во текот на
2017 година. За оваа цел Општина Ресен има приготвено соодветна техничка
документација која е апликативна за изградба на патот: спој со локален пат за
с.Болно – до манастир Св.Наум, во износ од 3.428.955,00 дена.

1. Локалниот пат Штрбово во должина од 500 м;
2. Локалниот пат Курбиново во должина од 600 м;
3. Локалниот пат Златари во должина од 700 м
4. Локалниот пат  Крушје во должина од 600 м.
5. Локалниот пат Рајца во должина од 200 м.
6. Локалниот пат Горно Дупени во должина од 100 м,
7. Локалниот пат Перово во должина од 1.000 м.
8. Локалниот пат  Горна Бела Црква 900 м;
9. Локалниот пат  Евла во должина од  700 м;
10. Локалниот пат Царев Двор во должина од 1.000 м;
11.Локалниот пат с.Сопотско  во должина од 200 м;
12.Локалниот пат с.Подмочани во должина од 140 м;
13.Локалниот пат с.Крани во должина од 200 м;

Исто така во Програмата се предвидува реконструкција на горниот
строј на коловозот и тоа на :

1. ул.,,11-ти Октомвриʺ- на потегот од Кам маркет до раскрсница со
,,Наум Веслиоскиʺ- со вкупна должина од околу 900 м

2. ул.,,29-ти Ноемвриʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ до
ПС Ресен- со вкупна должина од околу 1800 м

3. ул.,,Таше Милошевскиʺ- на потегот од раскрсница со ул,,Борис Кидрќʺ
до паркиралиште кај општинската зграда- со вкупна должина од околу
260 м

За реализација на реконструкцијата на овие улици, кои се наоѓаат во
централното грдско подрачје, потребни ќе бидат околу 20 000 000.00 денари,
кои ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија или донации.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/14 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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13.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ЈИ – изградба на канализациони системи ЈИО-

изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата ЈИ – изградба на канализациони системи ЈИО-
изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2017 година што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/13 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за градежно
земјиште („Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13 и 44/15), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен Весник на Р.М.“ бр. 5/02 ), член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од
Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен “ бр. 7/2010,
13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.10.2016 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
ЈИ – изградба на канализациони системи

ЈИО - изградба на фекални канализации во Општина
Ресен за 2017 година

Вовед
Во општината Ресен, проблемот со зафаќање на отпадните и

фекалните води од населените места на територијата на општината делумно е
решен со колекторскиот систем кој ги обработува отпадните и фекалните води
од градот Ресен, с. Јанковец, с.Царев Двор и с. Езерени.

Меѓутоа и понатаму постојат одредени селски населби кај кои
проблемот со фекалните води не е решен, а за што би требало да се
превземат конкретни мерки.

За таа цел се изготвува оваа Програма со предмет анализа   за состојбата
со фекалните води кои се ослободуваат од селата: Стење, Љубојно , Козјак,
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Подмочани, Грнчари , Дрмени и Јанковец и нивно канализирање до
секундарна мрежа и носење до пречистителни
станици од каде би се испуштале во езерото односно реките.

Во населените места кои се опфатени со оваа Програма нема
изградено јавна канализациона мрежа, така што голем дел од одпадните и
фекалните води слободно истекуваат по површината на теренот, или пак во
септички јами ( онаму каде што има изградено) кои пак се полнат со подземни
води и истекуваат.

Сето ова преставува потенцијален извор на појава на епидемиолошки и
заразни заболувања на населението и загадување на животната средина.
Тргнувајќи од изложеното се пристапи кон изработка на Програмата   за
изработка на фекална канализација во овие населени места.

Активностите за реализирање на оваа Програма се предвидуваат да се
реализираат   за 2016 година   , а средствата се планираат да се обезбедат
од Буџетот на Општината, Владата на Република Македонија и донации.

1. Стење – изградба на фекална канализација – 11.854.772,00 денари

Со изградба на овој се планира да се канализираат отпадните и
фекалните води од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни
и фекални води ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во
колектори кои водата ќе ја носат   во пречистителна станица која е предвидена
да се изгради на околу 300 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа се предвидува да биде од сепаративен
карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните
води. Просечната длабочина на канализационата мрежа ќе
изнесува 1,60 м и ќе овозможува прикличување на околните станбени и други
објекти. Трасите на канализационите водови минуваат по сите улици така што
некаде е потребно да се изврши сечење на асвалтната лента со ширина од
1,00 м вдолж патот. По должина на    трасата се предвидува да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

2. Љубојно - доизградба на фекална канализација – 12.577.589,00
денари

Предмет на оваа програма е канализирање на отпадните и фекалните
води , кои се ослободуваат од селото. Сите фекални одпадни води ќе се
сливаат во два колектори, потоа истите ќе се соберат во еден колектор и ќе
се носат во пречистителна станица.

Канализациониот ситем во с. Љубојно се предвидува да биде сепарационен,
односно ќе се одведуваат само фекалните води но не и атмосверските.
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На канализационата мрежа за одпадни води во с. Љубојно како
најзастапени ќе бидат ревизиони и каскадно – ревизиони шахти.
Приклучувањето на објектите ќе треба да биде спроведено во ревизионите
шахти.

3. Козјак - изградба на фекална канализација – 5.949.418,00 денари

Канализациониот систем во с. Козјак предвиден е да биде сепарационен,
кој ќе ги одведува само фекалните одпадни води а не и атмосверските води.
Водите се прифаќаат гравитационо во еден главен колектор, а кон него се
приклучуваат споредните колектори кои тргнуваат од највисоките делови на
селото, поминуваат долж постојните улици и попатно се приклучуваат
долж главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај регионалниот
пат Р- 621 кон постоечката приклучна шахта на колекторскиот систем , што ја
носи до пречистителната станица во с. Езерени.

Како најзастапени објекти на канализационата мрежа се
ревизионите шахти на кои би се приклучувале објектите.

4. Јанковец - доизградба на фекална канализација – 8.000.000,00 денари
Со изградба на овој систем се планира канализирање на одпадните

води кои се ослободуваат од од домаќинствата и другите објекти од селото.
Истите ќе се прифаќаат преку секундарна мрежа и ќе се собират во
колектори кои фекалните и одпадните води ќе се носат во пречистителна
станица.

5. Грнчари - изградба на фекална канализација – 15.000.000,00 денари
Канализациониот систем во с. Грнчари , предвиден е да биде сепарационен,
односно би се одведувале само фекалните води а атмосверските води и понатаму
би истекувале слободно. Водите  се прифаќаат гравитационо  во еден колектор  а
кон  него се приклучуваат споредните колектори   кои тргнуваат од највисоките
делови на селото, поминуваат долж   постојните улици и попатно се
приклчучуваат долж главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај
регионалниот пат Р-505   кон постоечата приклучна шахта  на колекторскиот
систем што ја носи до пречистителната станица во с. Езерени.
Како налзастапени објекти на канализационата мрежа се ревизионите шахти на
кои се приклучуваат објектите.

6. Подмочани - изградба на фекална канализација –
15.000.000,00 денари

Канализациониот систем во с. Подмочани , предвиден е да биде
сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води а атмосверските
води и понатаму би истекувале слободно.

Водите се прифаќаат гравитационо во еден колектор а кон него се
приклучуваат споредните колектори кои тргнуваат од највисоките делови на
селото, поминуваат долж постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
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главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај регионалниот пат Р-
505 кон постоечата приклучна шахта на колекторскиот систем што ја носи
до пречистителната станица во с.
Езерени.

Како налзастапени објекти на канализационата мрежа се ревизионите
шахти на кои се приклучуваат објектите .

7.Ресен-потез ,,нова слога– кон с., Болно,, изградба на фекална
и атмосвеска канализација – 1.100.000,00 денари.

Просторот каде што треба да се изгради атмосверска и канализациона
мрежа е простор каде што е отворен канал кој представува простор каде
се сливаат атмосверски и други видови одпадни води и кој преставува простор
за развој на заразни болести.

8. Изготвување на проектна документација – 800.000,00 денари

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

1.с. Стење – изградба на фекална канализација - 11.854.772,оо
2.с. Љубојно - доизградба на фекална канализација - 12.577.589,оо
3.с. Козјак - изградба на фекална канализација- 5.949.418,оо
4.с. Јанковец- доизградба на фекална канализација - 8.000.000,оо

5.с. Грнчари – изградба на фекална канализација - 15.000.000,оо
6.с. Подмочани– изградба на фекална канализација - 15.000.000,оо
7. Ресен –потез ,,нова слога – кон с. Болно,, - 1.100.000,оо
8. Изготвување на потребна документација - 800.000,оо

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА : 70.281.779,00 денари

Извори на финансирање: Општината Ресен, Република
Македонија и донации .

Рок на реализација на оваа Програма е 2017 година.
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во

рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/15 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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14.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко

планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2017 година

Се прогласува Програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко
планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2017
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.10.2016 година.

Бр.09-2475/14 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (,,Сл. Весник Р.М. 142/15) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) Советот на Општина Ресен на седница одржана на 28.10.
2016 год. донесе:

П Р О Г Р А М А
Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2017година

Вовед

Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина Ресен
во 2015 година се планираат активности за изработка на урбанистички планови
како и нивни измени и дополнувања врз основа на анализата на постојните
планови, анализата на реализацијата на плановите, застареност на плановите,
нивна неусогласеност со новонастанатите општествени промени, и новите
законски прописи за урбанистичко планирање.
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Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на
Република  Македонија, од Буџетот на  Општина Ресен и од заитересирани
правни и физички лица.

За активностите околу изработка на урбанистичките планови на подрачјето
на Општина Ресен, планирани се 18.995.685 ,00 денари.

I. Планови кои ќе ги финасира Општина Ресен

A.Измена и дополнување на ГУП
Модул 1:

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - дел од ул.  ,, Јосиф Јосифовски ,,  до спојот со ул.

,, Борис Кидриќ ,,
- исток - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од ул. ,, 11 - ти

Октомври,,
- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. ,, 11 - ти

Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,
- запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ ,,

до спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Површина:----- П= 14,60 ха.
Цена : ----- 175.200,00 ден.

Модул 2 :
Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - ул. ,, Наум Веслиевски ,, до граница на ГУП (Голема
Река ),

- исток - граница на ГУП (Голема Река ), до спој со ул.,,29-ти Ноември,, и
ул.,,Наум Веслиевски,,

- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со граница на ГУП
(Голема Река ),

- запад - од спојот на ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,и дел од ул.,,11-ти
Октомври ,,

Површина:----- П= 36,46 ха.
Цена : ----- 437 520,00 ден.

Б. Планови кои се во фаза на изработка и за кои се потпишани
договори, или во нареден период ќе добијат приоритет за нивно
донесување

1.   Измена и дополна на   ДУП за УЕ - 5

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - дел од ул.  ,, Јосиф Јосифовски ,,  до спојот со ул.
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,, Борис Кидриќ ,,
- исток - дел од ул. ,, Јосиф Јосифовски ,, и дел од ул. ,, 11 - ти

Октомври,,
- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул.  ,, 11 - ти

Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,
- запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ ,,

до спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Површина:----- П= 14,60 ха.
Цена : ----- 146.438,00 ден.

2.   Измена и дополна на   ДУП за УЕ - 3 за Кумсал 2

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - по осовина на ул. ,, Наум Веслиевски ,, до Голема Река
- исток - граница на ДУП за УЕ - 3, Кумсал 2
- југ - по осовина на дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул.

,, 11 - ти Октомври ,,
- запад - по осовина на дел од ул. ,, 11-ти Октомври ,, и дел од осовина

на ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,
-

Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 200.600,00 ден.
3. ДУП за ЗОНА I I  за УЕ - 1
Границите на планскиот опфат:

- исток -дел од ул. ,, Борис Кидрич ,,
- север - ново проектирана улица,
- запад- граница на зона за индустрија по ГУП
- југ -градски гробишта

Површина:----- П= 36,15 ха.
Цена : ----- 362.585.00 ден.

4. ДУП за дел од УЕ - 1

Границите на планскиот опфат:
- југ -ул. ,, Преспанска ,,
- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,, до џамија и дел на ул. ,, Јосиф Јосифовски,,
- запад -до границите на ГУП
- север-граница со Зона 3

Површина:----- П= 27,00 ха.
Цена : ----- 540.000,00  ден.



31 Октомври 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 13

91

5.   Измена и дополна на ДУП за УЕ - 4  ,, Јанковец ,,

Границите на планскиот опфат:
- исток со магистралниот пат Битола – Охрид со почеток ,, Монопол ,, пресек со
пат за манастир Св.Богородица
- запад -граница на ГУП
- југ-граница Монопол,
- север- дел од пат за манастир Св.Богородица

Површина:----- П= 15,50 ха.
Цена : ----- 155.465.00 ден.

6. ЛУПД –Д - 4 Гробишта и меморијални споменици
Планскиот опфат е дефиниран со следните граници:

- исток - дел од ул ,, Борис Кидрич ,,
- север -зелен појас по ГУП
- запад -граница на ГУП
- и југ- граница на ГУП

Површина:----- П= 11,00 ха.
Цена : ----- 220.000,00 ден.

Вкупно : 2.237.808,00 ден.
==========================================================

II. Изрботка на Општи акти на подрачјето на Општина Ресен

1.Општ акт за село Стење

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Стење
Површина:----- П= 35,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

2. Општ акт за село Волкодери

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Волкодери
Површина:----- П= 40,62 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

3.  Општ акт за село Покрвеник

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Покрвеник
Површина:----- П= 28,47 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.
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4.  Општ акт за село Шурленци

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Шурленци
Површина:----- П= 10,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

5.  Општ акт за село Наколец

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Наколец
Површина:----- П= 46,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

6. Општ акт за село Лева Река

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Лева Река
Површина:----- П= 9,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

7. Општ акт за село Избиште

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Избиште
Површина:----- П= 16,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

8. Општ акт за село Долно Перово

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Долно Перово
Површина:----- П= 18,39 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

9. Општ акт за село Горно Перово

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Горно Перово
Површина:----- П= 13,82 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

10. Општ акт за село Претор

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Претор
Површина:----- П= 22,20 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.
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11. Општ акт за село Асамати

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Асамати
Површина:----- П= 24,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

12. Општ акт за Сирхан

Граници : Опфатот на постоечките граници на Сирхан
Површина:----- П= 22,20 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

13.Општ акт за село Рајца

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Рајца
Површина:----- П= 10,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

14. Општ акт за село Прељубје

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Прељубје
Површина:----- П= 4,50 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

15. Општ акт за село Коњско

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Коњско
Површина:----- П= 11,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

16. Општ акт за село Лавци

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Лавци
Површина:----- П= 32,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

17.  Општ акт за село Отешево

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Отешево
Површина:----- П= 25,00 ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден

Вкупно : 204.000,00 ден.
=============================================================
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III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен

1. Урбанистички план за село Долно Дупени

Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно Дупени

Површина:----- П= 64,00 ха.
Цена : ----- 513.536,00  ден.

2. Урбанистички план за село Стење

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 36.00 ха.
Цена : ----- 288.864,00 ден

3. Урбанистички план за село Претор

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Претор

Површина:----- П= 25,00 ха.
Цена : ----- 200.600,00 ден

4. Урбанистички план за село Крани

Граници : проширен градежен опфат
Површина:----- П= 50,00 ха
Цена : ----- 401.200,00 ден.
5. Урбанистички план за село Арвати

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 40,00 ха
Цена : ----- 320.960 ,00 ден.

6. Урбанистички план за село Подмочани

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани
Површина:----- П= 40,00 ха.
Цена : ----- 320.960,00 ден.

7. Урбанистички план за село Грнчари

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Грнчари
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Површина:----- П= 41,50 ха.
Цена : ----- 332.996,00 ден.

8. Урбанистички план за село Сливница

Граници : проширен градежен опфат
Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 160.480,00  ден.

9. Урбанистички план за село Штрбово

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 75,00 ха.
Цена : ----- 601.800.00 ден.

10. Урбанистички план за село Наколец

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 81,00 ха.
Цена : ----- 1. 620 000.00 ден.

11. Урбанистички план за село Љубојно

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 50,00 ха.
Цена : ----- 1.000.000,00 ден.
12. Урбанистички план за село Брајчино

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 30,00 ха.
Цена : ----- 600.000,00 ден.

13. Урбанистички план за село Горна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Горна Бела Црква

Површина:----- П= 27,00 ха.
Цена : ----- 540.000,00 ден.
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14. Урбанистички план за село Лева Река

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Лева Река

Површина:----- П= 17,00 ха.
Цена : ----- 340.000,00 ден.

15. Урбанистички план за село Крушје

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Крушје
Површина:----- П= 82,00 ха.
Цена : ----- 1.640.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Избиште

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Избиште
Површина:----- П= 25,00 ха.
Цена : ----- 500.000,00 ден.

17. Урбанистички план за село Царев Двор

Граници : проширен градежен опфат
Површина:----- П= 70,00 ха.
Цена : ----- 1.400.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Дрмени

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 55,50 ха.
Цена : 1.110.000,00 ден.

18. Урбанистички план за село Долна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Долна Бела Црква

Површина:----- П= 45,00 ха.
Цена : ----- 900.000,00 ден.

19. Урбанистички план за село Коњско

Граници : Проширен градежен опфат на селото Коњско

Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 400.000,00 ден.
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20.Урбанистички план за село Покрвеник

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 40,62 ха.
Цена : ----- 487.440,00 ден.

21. Урбанистички план за село Волкодери,

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 28,47 ха.
Цена : ----- 341.640,00 ден.

22. Урбанистички план за село Шурленци

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П=10,00 ха.
Цена : ----- 120.000,00 ден.

Вкупно : 14.140.476,00 ден.
========================================================

IV. Урбанистички планови вон населено место на Преспанско Езеро
-плажи-

1. УПВНМ- Отешево

Површина:----- П=6.77ха.
Цена : ----- 135 400.00 ден.

2. УПВНМ- Претор

Површина:----- П=95.00 ха.
Цена : ----- 448.400.00 ден.

3. УПВНМ- Сливница

Површина:----- П=83.48 ха.
Цена : ----- 394.026.00 ден.

4. УПВНМ- Стење
Површина:----- П=76.82 ха.
Цена : ----- 362.591.00 ден.
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5. УПВНМ- Крани

Површина:----- П=12.00 ха
Цена : ----- 240 000.00 ден.

6. УПВНМ- Рибарско село

Површина:----- П=54.70 ха
Цена : ----- 258.184.00 ден.

7. УПВНМ- Долно Дупени

Површина:----- П=90.00 ха
Цена : ----- 424.800.00 ден.

8. УПВНМ- Коњско

Површина:----- П=7.50 ха
Цена : ----- 150 000.00 ден.

============================================================
ВКУПНО  = 2.413.401,00 денари

======================================================

V. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица

1. Урбанистички план за вон населено место Стење за изградба на
стопански комплекс Г2 - лесна незагадувачка индустрија во КО Стење м.в.
,,Чукалица ,,

Граници на планскиот опфат се :
- север - к.п. 9/30, к.п. 9/37, к.п. 9/38 и дел од патниот правец П-503

( Макази - Царина - Граница со Р. Албанија ),
- исток - дел од патниот правец П-503 ( Макази – царина - граница со

Р.Албанија ),
- југ - к.п. 308/1 и к.п. 9/1
- запад - к.п.9/1

Површина: П= 1,07 ха.
Цена : ./. ден.

2.Урбанистички план за вон населено место за село Грнчари на м.в.
,, Кобел ,, во КО Грнчари

Граници : катастарска граница

Површина:----- П= 2,5 ха.
Цена : ----- ./. ден.
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3. Урбанистички план за вон населено место за Туристичка населба на
брегот на Преспанското езеро на Потегот Царина - Отешево, Општина
Ресен

Граници на планскиот опфат се :

- север -по граница на к.п. 37/2
- запад- по осовина на регионален пат Р - 503, Макази – Царина - Граница со

Р.Албанија
- исток - со границата по брегот на Преспанското Езеро
- јужната страна - оди по границата со к.п. бр. 155/1, к.п. 158и к.п. 159

Површина: П= 45,50 ха.
Цена : ./. ден.

4.   Детален урбанистички план за Зона 1, Блок 3, к.о. Ресен

Границите за планскиот опфат :
- север -осовина на ул. ,, 29 ти Ноември ,,
-исток -осовина на регулирано корито на Голема река,
- југ -ја пресекува к.п. 6384, граница на к.п. 4592/2 и к.п. 4592/1,
- запад- граница на к.п. 4592/1, ја пресекува к.п. 6384 до почетна точка.

Површина:----- П= 0,80 ха
Цена:----- ./. ден.

5. Урбанистичка планска документација  за плажи на  Преспанското
Езеро, Општина Ресен

Границите и површините на планскиот опфат ќе се определуваат според
Планската програма, условите за планирање како и место положбата и
намената на објектите на самата плажа.

Плажите на Преспанското Езеро планирани се во к.о. Коњско, к.о. Отешово,
к.о. Сирхан, к.о. Претор, к.о. Сливница, к.о. Крани, к.о. Долно Дупени.

6. ЛУПД за фарма за тоф на јунци со придружни содржини на КП.бр.215,
216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 205 и дел од КП. 214 КО Козјак
,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници :
- север -- оди по линија на КП 223, 224, 225, 214 и 205

- исток – оди по граница на КП 205
- југ - се поклопува со границата на парцелата 205, потоа ја сечи

парцелата 214 и се движи по границите на парцелите 221, 220/1,
219, 218, 217/1 и 215.
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- запад – оди по граница на КП 215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 222, и
223.

Вкупна површина на плански опфат изнесува П= 4,26 ха.

7. Урбанистички план за вон населено место за изградба на стопански
комплекс со бензинска пумпна станица на магистралниот пат Битола –
Охрид М5 во Општина Ресен

Граници на планскиот опфат се :

- север - по граница на к.п. 2750, к.п. 2749, к.п.2753
- запад- по западните граници на катастарски парцели к.п. 2754, к.п.2752, к.п.

2751 и к.п. 2750 .
- исток - по осовината на Магистралниот пат М5 ,Битола - Охрид
- југ- зафаќа дел од катастарските парцели к.п.2757/1 и дел од к.п. 2758.

Површина: П= 2,80 ха.
Цена : ./. ден.

8. Урбанистички план за вон населено место за туристичка населба Претор
во Општина Ресен

Граници на планскиот опфат се :

Од север кон југоисток по осовина на планирана сообраќајница ,кон запад
граница на к.п.526/1 , к.п. 516 , к.п. 519, кон север по планирана пешачка патека
до спој со почетна точка.

Површина: П= 1,42 ха.
Цена : ./. ден.

9. Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-3 , Зона 1, дел Блок
1 (поранешна текс. Фабрика Преспатекс ) ,Општина Ресен .

Границите на плански опфат :
од север кон југоисток по осовина на ново проектирана ул.3. ,граница на Г.П.
1.25 осовина на новопроектирана ул.6., граница на Г.П. 1.25, 1.24,
1.21 осовина на новопроектирана ул.. 3 до спој со почетна точка  .

Површина:----- П= 1,12
хаЦена:----- ./. ден.

10.ЛУПД за К.П. 183/1 КО Козјак за комплекс со намена Б3 – големи
угостителски единици

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

Површина:----- П= 0,9908 ха
Цена : ----- ./. ден.

11. ДУП за дел од УЕ3 , Блок 3, за Кумсал 2

Границите на плански опфат :
- север- осовина на планирана улица
- исток - граница на ГУП ( осовина на регулирано корито на Голема Река ) ; -
- југ- граница на наменска Зона домување ;
- запад – осовина на улица ,, Источна Собирна,,

Површина:----- П= 3,96 ха
Цена:----- ./. ден

12. ЛУПД за Г2,Г3,Г4-лесна незагадувачка индустрија на КП.бр.6021 и
КП.бр.6007 КО Ресен ,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во  следните граници :
- Север источна страна се граничи со дел од КП.бр. 6039,-улица,, 4-та,,
- Источната страна сеграничи со западната грница со дел од

КПбр.6020,дел од КП бр. 6362/1 и КП.бр. 6008
- Јужната страна граничи со северната страна на КП.бр.
3250,3251,3252/1.
- Западната страна граничи со северна на КПбр. 5936, КПбр. 6362/2
КП бр.6023 и КПбр. 6022.

Вкупна површина на плански опфат изнесува - П= 6.684м2. (0,67ха )

13.УПВНМ за дел од К.П. 38/1 КО Наколец за комплекс со намена Б3 –
големи угостителски единици

Граници на планскиот опфат :
- север -по граница на к.п. 38/1 КО Наколец
- запад - по граница на к.п. 38/1 КО Наколец
- исток - по граница на к.п. 38/1 КО Наколец

- југ - по граница на к.п. 38/1 КО Наколец .
Површина:----- П= 30.00 ха
Цена : ----- ./. ден.

14. ЛУПД за К.П. 278/1 КО Курбиново за комплекс со намена Б3 –
угостителски единици

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

Површина:----- П= 0,9908 ха
Цена : ----- ./. ден.

15.Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-2 , Зона за сервиси
КО Ресен ,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во  следните граници :
- север- граница се движи по постојна сообраќајница
- исток - граница се движи по оска на станбена улица предвидена во ГУП
- југ – границата се движи по граница на КП 5992, односно по граница на
Зона за сервиси дадена во ГУП на град Ресен.
- запад – границата се движи по оска на поистојна магистрална улица ,, Борис
Кидрич,, .

Површина:----- П= 3,37 ха
Цена:----- ./. ден

16.Изменување и дополнување на ДУП за ДЕЛ од УЕ-2 , Блок 2

Плански опфат е ориентационен и се движи во  следните границите на делови од
ул.,, Коле Неделковски,, :

Површина:----- П= 0,68 ха
Цена:----- ./. ден

17. Изработка на  ДУП за Зона 1,блок 5 Ресен , за сервиси КО Ресен
,Општина Ресен

Плански опфат е ориентационен и се движи во следните граници:
-север,североисток- осовина на ул. ,,4-та,, и ,, Корчуланска,,
- исток – осовина на регулирано корито на Голема Река
- југ – граница на ГУП на град Ресен.
- запад – граница на ГУП на град Ресен.

Површина:----- П= 5,80 ха
Цена:----- ./. ден

VI. Планови кои можат да бидат финансирани од Буџетот на Република
Македонија

1. УПВНМ за тур. нас. ,, Претор ,,
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Граници : Граници дефинирани со веќе донесениот ДУП за тур.нас. ,, Претор ,,
Површина:----- П= 77,82 ха.
Цена : ----- ./. ден.

2.   Туристичка Развојна Зони Стење

Граници : Граници со дел од КП1
Површина:----- П=6.14  / ха.
Цена : ----- ./. ден.

3.   Туристичка Развојна Зони Отешево

Граници : Граници со дел од КП1
Површина:----- П= 5,00 / ха.
Цена : ----- ./. ден.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/16 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

15.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ФА - уредување на градежното земјиште на

подрачјето на Општина Ресен за 2017 година

Се прогласува Програмата ФА - уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/15 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87 од Законот за
градежно земјиште („Службен Весник на Р.М.“ бр. 17/11, 53/11, 144/12,
25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), член 22 став 1 точка 1 од Законот за
локалната самоуправа („Службен Весник на Р.М.“ бр.5/02 ), член 16 точка 1
и член 23 точка 9 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ФА - уредување на градежното земјиште на

подрачјето на Општина Ресен за 2017 година

ВОВЕД

Програмата за уредување на градежно земјиште за 2017 година, изработена
од Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и
прекугранична соработка
, ги одредува насоките за решавање на комуналните проблеми со кои се
соочуваат нашите граѓани, притоа обезбедувајќи основни услови за развој на
општината и зголумање на квалитетот на живеење на нашите граѓани.
Програмата го продолжува континуираниот развој на Општина Ресен и
зголемените инвестициони активности на општината во наредниот период.

Уредувањето на градежното земјиште опфаќа изградба на објекти од
комунална инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до
градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна, фекална и
атмосферска канализација и друга инсталација со приклучоци до градежната
парцела.

Со оваа програма се уредува:
I. Просторот кој е предмет на уредувањето,
II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното
земјиште,
III. Изворите на финансирање на Програмата,
IV. Динамика на извршување на Програмата,
V. Преодни и завршни одредби,

I.           ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор, кој е предмет на уредување, се смета изграденото и
неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Ресен, простор утврден со
Плановите дефенирани во член 7 и член 50 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,,Службен весник на Р.М. ,,бр. 199/14 и 44/15).
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II.         ОБЕМОТ  НА  РАБОТИТЕ  ЗА  ПОДГОТВУВАЊЕ  И  РАСЧИСТУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
се подразбира:
II- 1.     Подготвителни работи,
II- 2.     Расчистување на градежното земјиште

II- 1. Подготвителни работи

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

II- 2.     Расчистување на градежното земјиште

Расчистувањето на градежното земјиште на градежните парцели се врши со цел
опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежно земјиште на градежната парцела се смета:

- отстранување, преместување на постојаните комунални објекти и
инсталации што сметаат при изградба и користење на нова градба,
- рушење на објекти и пренесување на шутот од урнатите објекти до депонија,
- асанциони работи ( израмнување на земјиштето, насипување,
одводнување, осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од отпад,
растенија и други асанциони зафати ),
- решавање   на   станбените   прашања  на  сопствениците кои живеат или
вршат дејност     во објектите кои се уриваат, селидба на сопствениците со
пренесување на покуќнината и опремата.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА:

А) Надоместок за уредување на градежно земјиште
Б) Изворни приходи на Општина Ресен
В) Средства од Министерство за Транспорт и Врски
Г) Средства од Министерство за финансии
(Светска Банка) Д) Средства од АФПЗРРМ
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Средствата во Програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2017
година се во согласност на Буџетот на Општина Ресен, дефинирани на
следниот начин:

ОПИС Износ во
МКД

Ф10 Урбанистичко планирање 18.995.685
Ф20 Уредување на градежно земјиште 13.357.800
1. Експропријација на градежно земјиште 10.357.800
2. Надзор на изведбата на градежни работи 1.500.000
3. Геодетски услуги (протоколи, нумерички и ажурирани пологи) 1.500.000
ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални

трошоци)
4.800.000

1. Изработка на проектна документација за инфраструктура 4.800.000
Ј Комунални дејности 137.131.779
Ј00 Одржување на урбана опрема 500.000
ЈГ0 Изградба на системи за водоснабдување 64.350.000
ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни

води
72.281.779

1. Изградба на фекална канализација во селски населби по Програма 70.281.779
2. Зимска Служба по Програма 2.000.000
ЈЗ0 Јавно осветлување 1.000.000
ГДО Енергетска ефикасност на објекти во надлежност на

Општина Ресен
5.000.000

Ј40 Јавна чистота 4.000.000
1. Одржување на јавна чистота по Програма 4.000.000
ЈД0 Изградба, реконструкција, одржување и заштита на

локални патишта и улици
28.243.885

1. По програма 28.243.885
ЈФ0 Изградба на сообраќајна сигнализација 500.000
1. по Програма 500.000
Г Локален економски развој 11.500.000
1. Локален економски развој 5.000.000
1. Поттикнување и развој на туризмот во Општина Ресен 3.500.000
2. Прекугранична соработка 3.000.000

Вкупно: 224.029.149.00 денари.
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IV. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршувањето ќе зависи од створените правни и
технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за
уредување на градежно земјиште и другите средства во буџетот на
Општина Ресен.

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрение
за градење на објекти од комуналната инфраструктура

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

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

2. Градоначалникот на Општина Ресен е должен за
прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга
позиција во износ од 5% да го информира Советот на Општина Ресен, а
за поголемо прераспоредување на средства одлука мора да донесе
Советот на Општина Ресен.

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

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/17 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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16.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на

заштитата и спасувањето за 2017 година

Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ресен во областа
на заштитата и спасувањето за 2017 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/16 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 9 од Законот  за  заштита  и  спасување    („Службен
весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), член 22 став 1 точка
10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член
23 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’
бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15)  Советот  на Општина Ресен на седницата одржана
на 28.10.2016 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА РЕСЕН ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА И

СПАСУВАЊЕТО ЗА 2017 ГОДИНА

1. Вовед

Со оваа Програма се остваруваат целите и активности во областа на заштитата
и спасувањето и справувањето со кризи, кои претставуваат активности од јавен
интерес. Според законските одредби, Oпштина Ресен овие активности ќе ги остварува
преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- Просторните специјализирани сили за заштита и спасување,
- Јавни претпријатија, установи и служби од локален карактер
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2. Цели

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
заштитата и спасувањето и справувањето со кризи се:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни
несреќи и др;

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра,
природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното
наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација
на заштитата на луѓето и материјалните добра;

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други
видови непогоди;

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и
координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и
противпожарна заштита.

- Изработка на план за заштита и спасување
- Изработка на процена за загрозување на Општина Ресен
- Превентивно и навремено известување за можни загрозувања
- Формирање на сили за заштита и спасување во рамките на ЕЛС
- Финансиска конструкција на програмата за заштита и спасување

3. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма,
активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на
максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на
заштитата и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови
непогоди, кризни појави и други несреќи.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на
услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.
Општина Ресен преку оваа Програма за 2017 година во рамките на своите
материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички
стручно подготвена единица за заштита и спасување, која ќе може брзо и ефикасно да
дејствува на целото подрачје на Општина Ресен.
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4. Финансирање

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

Распоредување на финансиските средства:

Ред.
бр.

Заштита и спасување

1. Набавка на опрема и средства 200.000,00

2. Обука и надоместоци 100.000,00

3. ВКУПНО 300.000,00

5. Завршни одредби

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот и Советот на
Општина Ресен.

Општина Ресен во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување,
Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите
надлежни органи и тела, ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе
учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи,
давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на
програмските цели и активности.

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

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/18 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен



31 Октомври 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 13

111

17.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на

жените и мажите за 2017- та година

Се прогласува Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на
жените и мажите за 2017- та година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/17 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на ден 28.10.2016 година, Советот на
Општина Ресен донесе

П Р О Г Р А М А
за работа на Комисијата за еднакви можности

на жените и мажите за 2017- та година
Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како

постојано работно тело на Советот на Општина Ресен.
Комисијата е формирана со цел да го промовира родовиот концепт на

локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и
мажите:
Општа цел

* промоција на концептот за еднакви можности на жените
мажите и недискриминација;
* превенција и заштита од трговија со луѓе и други облици
на родово базирано насилство;
* координација на политики за еднакви можности на жените
и мажите помеѓу координаторите и претседателите
на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
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* промоција и вклучување на Општина Ресен во родово буџетски
иницијативи;

* Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви
можности на Општина Ресен со граѓанските невладини
организации (НВО секторот) на локално ниво.
* да ги поттикнува еднаквите можности за учеството во
јавниот и политичкиот живот на сите членови во заедницата,
како значаен аспект за развој на граѓанско општество;

Засебни цели

*  Јакнење на улогата на жените и воспоставување на еднакви можности;
*  Промена на перцепцијата за родовата рамноправност како дел од

човековите права;
*  Воспоставување на еднакви можностии и недискриминацијата по сите

основи во образование;

Задачи

Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на
импликации за жените и мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја
легислативата, политиките и програмите, во секоја област и на сите нивоа.

Припадниците на обата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот,
имплементацијата, мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите на
сите политички, економски и социјални сфери.

Области на делување
1.Насилството врз девојките и жените, семејното насилство и разни видови

на дискриминација;
2. Родовото буџетирање;
3.Иницијатива за воведување на општината во родово буџетски

иницијативи;
4. Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа

на образование;
5. Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на

Општина Ресен со граѓанските невладини организиации (НВО секторот) на
локално ниво;

6.Медиумска афирмација;
Форми и облици за реализација на активностите

* Јавни дискусии
* Тркалезни маси
* Индивидуални иницијативи
* Апели
* Лобирање и креативни притисоци
* Организирање дебати за определени прашања
* Работилници



31 Октомври 2016 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 13

113

* Семинари
* Организирање јавни расправи по определени прашања
* Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување
* Информирање на граѓаните
* Медиумска афирмација
* Печатен материјал
* Радио и телевизиски промоции

I Насилството врз девојките и жените, семејно насилство , и разни видови на
дискриминација

- промовирање самопочит, почит и соработка меѓу жените и мажите во
процесот на социјализацијата (во семејството, училиштето и во пошироката
заедница);

- промоција на мерките и механизмите во државата кои постојат со цел
намалување на насилството врз жените и дискриминацијата врз основа на пол со
посебен фокус на лица со ментална и телесна попреченост, граѓаните од
различни етнички заедници, и разни типови на дискриминација;

- мобилизирање групи-сојузници за борба против половото насилство;
- ширење на СОС мрежата;

II Родово буџетирање и социјалната политика

- вклучување во грижата за ранливи групи;
- едукација на општинската администрација за родово буџетирање при

креирање на годишниот буџет на општината;
-соработка со Министерството за труд и социјална политика- Одделение за

унапредување на рамноправност на половите, како и со како и со другите
министерства, и други институции, со Комисијата за еднакви можности,
Законодавно правната комисија и другите тела во Собранието на Република
Македонија,со Црвениот Крст на Општина Ресен и Општина Ресен со Комисиите
за еднакви можности во другите општини во Републиката, со релевантните
невладини организации, меѓу кои се Националниот совет за родова
рамноправност, Македонското женско лоби и и други невладини организации и
институции.
III Воведување на општината во родово буџетски иницијативи

Единиците на локалната самоуправа, се должни (централната власт може
да им препорача или да им укаже на потребата на единиците за локална
самоуправа , а не да ги задолжи), да го почитуваат принципот на еднакви
можности и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените и
мажите преку преземање на основни и посебни мерки.

Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа се
должни во рамките на своите стратешки планови и буџети, да го икорпорират
принципот на еднакви можности на жените и мажите, како и да ги следат ефектите
и влијанието на нивните програми врз жените и мажите и да известуваат во
рамките на своите годишни извештаи.
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IV Еднакви можности на жените и мажите и антидискриминација во областа
на образование

- развивање на соработка со педагошко психолошките служби во основните
училишта во општината;

- воведување на начела за ненасилна комуникација и мирно разрешување
на конфликтите во основните училишта;

- ангажирање на учениците во рушењето на предрасудите, заблудите и
стереотипите

- современи модели на предшколски институции (градинки, игротеки);
- Опфаќање на што е можно повеќе деца од основните училишта,

елиминирање на половата и други видови на дискриминација.
V Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви можности на
Општина Ресен со граѓанските невладини организиации на локално ниво.

Воспоставување на механизам за одржлива соработка во креирањето на
родовите политики и имплементација на легислативата.

Креирање на родова опсервација со цел мониторирање на процесот на
спроведување на Законската легислатива и напредокот на воведување на
родовите политики.

Формирање на механизми за редовна комуникација помеѓу КЕМ и НВО
секторот и зголемување на учеството на НВО во дизајнирањето и
имплементирањето на локалните акциони планови за 2017 год.
VI Медиумскa афирмација

- промовирање на целта на КЕМ;
- постојан проток на информации од меѓународните организации и агенции;
- објавување и ширење на информации поврзани со рамноправноста на

половите и дискриминацијата;
- изготвување на специјални изданија, брошури и друг пропаганден

материјали нивна дистрибиција;
Поддршка од медиумите во промоцијата на родовата рамноправност како

приоритет за зголемено учество на жената во креирањето на медиумската
политика.

Потребен буџет: За реализација на активностите потребни се средства во
износ од 100.000,00 денари, предвидени во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/19 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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18.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за спроведување на активности на спортските

друштва и одржување на спортската инфраструктура
во Oпштина Ресен за  2017 година

Се прогласува Програмата за спроведување на активности на спортските
друштва и одржување на спортската инфраструктура во Oпштина Ресен за  2017
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.10.2016 година.

Бр.09-2475/18 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ’’, бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на
Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’, бр. 7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на ден 28.10.2016 година, Советот на
Општина Ресен донесе

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
За спроведување на активности на спортските друштва и одржување на

спортската инфраструктура во општина Ресен за  2017 година

Согласно Законот за спорт ( Сл. Весник на РМ бр.29/02,66/04 и 81/08) и
Статутот на општината Ресен , Општината Ресен и во текот на 2017 година ќе
продолжи со поддршка на спортските активности во градот и општината, се
разбира во рамките на својот Буџет.

Посебна поддршка и во 2017 година ќе му се даде на развојот на масовниот
спорт и на субјектите кои собираат повсќе млади спортисти сe со цел да се развие
нивниот спортскиот дух и здравјето ,посебно ќе се стави аспект на подршка на
младинските школи за ракомет, фудбал и џудо кои се носители и веќе дoкажани
во развој на младите како на спортски план така и во развој на стабилни, здрави и
добро профилирани личности кои во иднина ќе помогнат во развојот и промоција
на Општина Ресен како на спортски така и на  културен и општествен план
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Во текот на идната година ќе бидат поддржани повеќе спортски активности
во Општината меѓу кои ќе ги наведеме:

-поддржување и поттикнување на работата на спортските клубови со
пионери и спортските школи во кои се развиваат младите спортисти од 5 до
14 години,
-поддржување на спортските манифестации во училиштата по разни
основи и помагање на новоформираните школски спортски сојузи ,
-поддржување на сите видови спортски натпревари во општината,
-поддржување на традиционалните спортски натпревари и
-манифестации во нашата општина од локален, национален и меѓународен

карактер во областа на спортовите кои се практикуваат во нашата општина -
фудбал, ракомет, карате,џудо и сл,

- поддржување на спортските натпревари организирани по повод
одбележување на повеќе републички и општински празници,

-поддржување на спортско-рекреативните активности организирани од
страна на граѓаните.

-поддржување на манифестации и форми на натпревари на лица со
посебни потреби,

-поддржување на Општинскиот Спортски Сојуз , со поддршка на
активностите кои ги спроведува Сојузот за потребите на спортските фудбалски
клубови преку обезбедување па просторни, технички , материјални и кадровски
услови за нивно редовно и непречено функционирање.

Освен тоа Општината Ресен ќе го поддржи и организирањето и
одржувањето на повеќе спортски турнири.

Општински фудбалски сојуз Ресен

Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција. Досега во
Општината Ресен егзистирале 36 клубови, кои се натпреварувале во сите степени
на натпревари.  Поорганизиран пристап кон натпреварувањето започна во 1977
година кога беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз со 14 клубови. Бројот
на клубовите секоја натпреварувачка сезона е варијабилен.

Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи  според
правилата и организационата структура  на Федерацијата.

ОФС Ресен , како и другите сојузи во Македонија има Собрание, составен
од представници на сите клубови , делегати, контролори, судии, спортски
работници, тренери и други. Освен тоа ОФС во својата организациона структура
има и Управен одбор, претседател и потпретседател, повеќе комисии и свои
членови делегирани во  органите на Фудбалската федерација и третите лиги.
Основна задача на ОФС е да го омасовува фудбалот во општината, да го
организира и спроведува натпреварувањето во општинската лига, преку свои
представници во органите и телата на ФФМ да пренесува и застапува
иницијативи, ставови и предлози покренати од страна на ОФС и клубовите, преку
семинари,предавања и работилници да ги едуцира судиите, делегатите и другите
спортски работници и да им овозможи нивно запознавање  со основните и
напредни знаења во фудбалот и преку полагање на стручни испити да ги
регрутира и оспособува како нови делегати и судии.
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Во ОФЛ оваа сезона ке се натпреваруваат 4 фудбалски клубови : ФК
Сливнички бранови-Сливница, ФК Асамати-Асамати,  Ф.К. Ресен- Ресен, ФК
Јилдиримспор-Ресен. Натпреварите во ОФЛ се играат според правилата на  ФФМ,
лига систем, есен-пролет. Минатата година се воведе нов комјутерски систем на
регистрација на фудбалери и на сите фудбалски екипи.Моментално има 300
регистрирани играчи и 6 фудбалски клубови од кои 4 во општинска лига 2 во
Трета Македонска Фудбалска лига- Југозапад.

Покрај организирањето на фудбалските натпревари ОФС големо внимание
му обрнува и на омасовувањето на овој спорт преку регистрирање и поддржување
на нови фудбалски клубови, излегување во пресрет на барањата на клубовите,
стручните спортски работници ,како и на вклучувањето на младите во оваа
спортска дисциплина.

Последниве години Лигата се финансира со котизација од екипите членки
на ОФС кои тешко доаѓаат до средства . Затоа е потребно барем полoвина од
предвидените трошоци да се финансираат од други извори, односно Буџетот на
Општината.
Во 2016 година , по четврти пат се одржа меморијален фудбалски турнир ,, Благој
Котларовски  Баги,,  во рамките на ,,Преспанскиот јаболкобер,, кој оваа година се
одржа во конкуренција на младински категории до 14 години и на овој турнир
учествуваа 4 екипи од Прилеп, Битола, Охрид и Фудбалската школа Тотал Фудбал
од Ресен која помага во организација на оваа успешна манифестација. За таа
активност во 2017 за организација на овој на овој турнир каде ке се стави точка на
младинските категории  ке ни бидат потребни 80,000,оо денари .

Како наредни  програмски активности ОФС во текот на идната година,
посебно ќе се ангажира, заедно со останатите фактори, да се створат услови за
вклучување во натпреварите на сите клубови кои не се натпреваруваат во лигата
поради добро познатите причини, со цел да се зголеми опфатот на млади во овој
спорт и да се добие на квалитет во играта.

За оваа активност како ја предвидуваме во почетокот на идната година,
односно натпреварувачка сезона , ќе бидат потребни 140.000,оо денари, од кои
60,000,оо денари ќе биде сопствено учество на клубовите , а остатокот 80,000,оо
денари од други извори- Буџет на општина Ресен, донации или спонзорства.

ФК ,,Преспа,, Ресeн

Како и секоја година прв на списокот за подршка е најголемиот бренд на
градот и општина Ресен кој е еден од најстарите клубови во Републиката и
пошироко,  под истото име под кое е формиран во далечната 1919 година и како
таков се натпреварувал во скоро сите нивоа. Од овој фудбалски клуб произлегоа
голем број фудбалски имиња и врвни стручни работници познати и признати во
овој спорт.

Покрај својата основна активност натпреварување во Третата Македонска
Фудбалска Лига , ФК Преспа ќе направи напори за одржување на фудбалската
младинска школа со цел обучувањето на поголем број на млади спортисти од
градот и регионот.
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ФК Преспа во својата програма за работа има предвидено и активности за
одржување на градскиот стадион и помошните простории.

ФК Преспа во текот на  2017  година ќе земе учество на турнири во
Македонија и надвор од државата  и свој активен придонес ке даде во
подигнување на стручноста на спортските работници преку учество на семинари,
работилници и слично.

За реализација па програмските активности ФК Преспа предвидени се
потребни средства од 800,000,оо денари од општината побарува средства како
помош во износ од 400,000,оо ден.

Фк ,, Лирија’’ Грнчари

Фудбалскиот Клуб  ,,Лирија’’ од с.Грнчари веќе неколку години по ред успешно се
натпреварува во Трета Македонска Лига Југо-Запад, во која оваа натпреварувачка
сезона  2016/17 со одреден број добри појачувања во својот состав и ангажирање
на искусен веќе докажан тренер се надева на пласман во горниот дел од табелата
. Во својата екипа ФК. Лирија има и свои младински погон на играчи кои
потекнуваат од околината на нашата Општина
Со средување на тревнатиот терен и околината на својот стадион екипата

обезбеди солидни услови за одигрување на натпревари во повисок ранг и
одржување на редовни тренинзи на своите младински и сениорски играчи.

За одигрување на претстојната сезона екипата на Лирија има планиран буџет од
околу 900,000,оо денари во кои средства очекува помош од Општина Ресен во
износ од 150,000,оо денари.

Ракометен Клуб ,,Преспа 2015,, Ресен
Ракометниот клуб Преспа Ресен како наследник на еден од најуспешните

спортски колективи екипата на Јафа Промет од Ресен се натпреварува во Првата
Македонска ракометна лига на Македонија и овој клуб досега има постигнато
завидни резултати. Ракометниот клуб Преспа го има освоено четвртото место во
Супер лигата, со што се квалификува во Челенџ купот на ЕХФ и се пласира во
Третото коло, со што на достоен начин го презентираше македонскиот спорт. Во
овој ракометен колектив завидно место зазема младинската екипа , која три
сезони со ред го освојуваше високото трето место во Младинската супер лига.
Благодарение на тоа младите ракометари, ученици во ОСУ Цар Самоил, односно
нивната ракометна екипа се повекекратни прваци во Македонија. Од овој
ракометен клуб се излезени повеке добри ракометари кои играат во повеке екипи,
како во Македонија, така и во  Белгија и Шведска.

Од минатата  година РК Преспа започна да се преструктуира и главен
акцент се стави на развој и напредок на младинските категории од кои членови ке
се црпат таленти за првиот тим во кој исто така членуваат многу млади
ракометари од нашата општина и во сезоната 2015/16 одигра бараж натпревар за
влез во најелитното натпреварување во ракомет во нашата држава. Ракометниот
клуб Преспа 2015 учествува и на меѓународните ракометни турнири со што
достојно ја представува нашата општина а оваа година како и во предходните
години беше организатор на  Традиционалниот меморијален турнир во Ракомет ,,
Зоран Стојановски кој беше организиран како дел од манфестацијата ,,
Преспански Јаболкобер 2016‘‘
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Во склоп на РК Преспа работи и кадетска екипа која се натпреварува во
Кадетската лига ,која во јуни 2013 година учествуваше на завршниот Final four во
Скопје кој  го организираше екипата на РК Металург  и го освои четвртото место
во Македонија во кадетска конкуренција Во оваа школа членуваат деца  на
возраст од 14 до 16 години.Во текот на минатата година  РК Преспа обезбеди
соодветни средства од страна на повеќе спонзори. РК Преспа идната година
планира и организарање на ракометен камп во Охрид или во Струга при што ке
бидат опфатени деца во категориите пионери, кадети и младинци. На овој
ракометен камп предвидено е свои предавања да одржат видни спортски
ракометни работници, меѓу кои и селекторот на Ракометната репрезентација на
Македонија. РК Преспа во текот на натпреварувачката сезона 2016/17 година се
надева на висок пласман во првата ракометна лига со надеж за освојување на
едно од местата кои водат до пласман во супер ракометната лига.

Оваа година повторно ќе биде организатор на традиционалниот
меморијален турнир ,,Зоран Стојановски‘‘ и учество  на  ракометни турнир во
младинска конкуренција во Република Македонија и Република Србија.
Предвидено е и учество на Меѓународниот турнир во Струга кој  се одржува крајот
на август секоја година.Вкупната сума за реализација на предвидените
програмските активности на РК Преспа изнесува 1.000,000,оо денари, од кои што
500,000,оо денари се бараат за подршка и развој на младинските школи и
трошоци за патување на младите  ракометари  од Буџетот на општината Ресен ,
додека останатите ќе бидат обезбедени од членарини, спонзорства и донации.

Ж.Р.К. Преспа Ресен

Во 2013 година се формира  Ж.Р.К. Преспа кој ке работи како ракометна
школа кој во 2014 формира Ракометен клуб  и во натпреварувачката сезона
2014/15 почна да се натпреварува во Македонската Прва Ракометна Лига. Исто
така женската екипа на РК Преспа учествува на многу младински турнири во
земјата и странство

Женската ракометна школа која работи во склоп на ЖРК Преспа ова сезона
започна со работа и со помлади категории и во оваа школа членуваат околу 20
тина членови.

За непречено финансиско работење на екипата на ЖРК Преспа во
натпреварувачката 2016/17 сезона ке му бидат потребни 400,000,оо денари кои
најголем дел ке ги обезбеди преку спонзорства и донации но ке има потреба од
120,000,оо денари од дополнителни финансиски средства од буџетот на Општина
Ресен.

Џудо Клуб ,, Преспа ,,
Џудо Клубот ,, Преспа ,,кој веќе е докажан спортски колектив и вистински

репрезент на нашата Општина за кои успеси сосема заслужено оваа година во
рамките на Преспански Јаболкобер 2016 беше награден од страна на Општина
Ресен за најдобар спортски колектив во изминатата година, но овој клуб не застан
тука после приемот на оваа награда зеде учество на меѓународен турнир во
Катерини Република Грција каде освои 1 златен 1 сребрен и 2 бронзени медали и
награди со што ја промовираше Општината Ресен на мегународен план.
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Во наредната 2017 година повторно планира учество на бројни турнири и
натпреварувања во земјата и странство а како помош од општина потребни се
80,000,оо денари кои средства ке се искористат за патување на турнири и
членарина во Џудо федерација на Македонија.

Фудбалска Школа ,, Тотал Фудбал,,

Фудбалската школа Тотал Фудбал од Ресен која веке постои 5 години и
секоја година се повеке ја промовира општината во спортот каде има најмногу
членови  и е најпопуларен спорт во нашата општина.Во 2016 година беше и
носител на традиционалниот турнир Благоја Котларовски –Баги кој беше
организиран како дел од ,, Преспански Јаболкобер 2016,,  и оваа година турнирот
беше организиран во младински категории за  деца до 13 години, каде школата на
Тотал Фудбал уште еднаш докажа дека посветеноста и огромниот ентузијазам на
тренерите на оваа школа ни дава надеж дека во иднина ке се ствараат многу
фудбалски имиња во Република Македонија.
Тука се поставуваат темелите на фудбалските клубови на Ресен и Преспа кои се
натпреваруваат во македонските фудбалски лиги.Фудбалските членови се
натпреваруваат во Детската лига на ФФМ со генерации кои се родени
1999,2000,2001,2002,2003,2004 и 2005.

Средствата ни се потребни :

- Котизација за учество во лигата на ФФМ

-Патувања и учество на турнири

-Фудбалска опрема за членовите маички дресови копачки и фудбалски топки

-Организирање на турнири  родени од генерација 2002-2006

Се грижиме за социјално загрозени групи во нашата општина кои се ослободени
од плакање членарина а сепак се трудиме да му посветиме внимание исто како и
подобро ситуираните деца.
За оваа организација им се потребни средства од околу 500,000,оо денари а
помошта од општина што ја очекуваат е дел од овој износ од 150,000,оо денари.

Мегуопштински традиционален Турнир во мал фудбал 2017

Овој турнир се одржува веке 17 години од кои последните неколку години со
подршка на општина Ресен во истиот термин од 05.06 до 15.06 во тековната
година.Секоја година станува се помасовен и доказ дека овај турнир е веке
препознатлив не само во нашата општина туку и во Битола, Охрид ,Струга,
Прилеп,Кавадарци и минатата година учество зеде и екипа од Куманово која е
составена од најдобрите рапрезентативци од Република Македонија  и докажа
дека овој турнир по посетеноста, организацијата и фер судење е еден од
најдобрите во регионот и репуликата.
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Предходната година овој турнир беше помогнат од општина Ресен со 100,000,оо
денари кои беа искористени за зголемување на фондот на награди на турнирот.
Во 2017 година  се очекува уште поквалитетен турнир со учество на

пореномирани екипи поголема  посета и подобра организација на овој
мегуопштински турнир кој стана веке бренд на нашата општина .
За оваа година  треба средства за зголемување на фондот на награди и  учество
на поеминентни екипи од Р. Македонија од 120,000,оо денари како
покровителство од градоначалник на општина Ресен.

Стадион  ,, Христо Татарчев,,

Стадионот Христо Татарчев во минатите години доби тревната подлога која може
да ги задоволи потребите на екипите за чија намена е изграден, како терен за
тренинг на повекето екипи од општина Ресен . Оваа година на овој терен се
одиграа неколку натпревари во рамките на општинскат лига и во наредната
сезона на овој терен во соработка со општинскиот фудбалски сојуз планираме
одигрување на повеќе натпревари во рамките на општинската фудбалска лига.
За одржување на овој терен како и за тековни трошоци во 2017 година ке бидат
потребно околу 200,000,оо денари кои средства ке се користат за одржување и
поправки на теренот , трибините и просториите за соблекување.

Тениски терен, повекенаменско игралиште и спортско- рекреативен
комплекс Починалиште

Во 2015 година за првпат во нашата општина добивме и терен за тенис и
повекенаменско игралиште за ракомет, мал фудбал и кошарка кој терени беа
полн погодок во 2015 година и можност за нашите граѓани да имаат уште неколку
алтернативи за практицирање на спортови кои досега немаа можност да ги
користат.

Во предходната година добивме уште еден спортско рекреативен центар во
близина на средното училиште Цар Самоил кое во минатите месеци се покажа
како успешен проект со огромна посета на спортските терени и патеката за
шетање и џогирање.

За тековно одржување  и набавка на тениски рекети и топчиња на овие терени
кои ке се користат само во периодот од 1 април до 30 октомври проектирани
трошоци се околу 300,000,оо денари

Училишни спортски клубови
На територијата на Општина Ресен регистрирани се 5 училишни спортски клубови
и како подршка за нив за организација на спортски натпревари и меѓуучилишни
турнири планирани се 100,000,оо денари подршка од буџет на Општина Ресен.
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Ред.
број

Името на
здружението/клубот

Средства по
програма на
субјектите

Средства од
буџет на
општина

1.
Општински фудбалски

сојуз Ресен и турнир Благој
Котларовски- Баги

220,000,оо ден 160,000,оо ден

2.
ФК ,,Преспа,, Ресeн

800,000,оо ден 400,000,оо ден

3 ФК ,, Лирија’’ Грнчари 900,000,оо ден 150,000,оо ден

4 Ракометен Клуб ,,Преспа,,
Ресен

1,000,000,оо
ден

500,000,оо ден

5 Ж.Р.К. Преспа Ресен 400,000,оо ден 120,000,оо ден

6 Џудо Клуб ,, Преспа ,, 200,000,оо ден 80,000,оо ден

7
Фудбалска Школа ,, Тотал

фудбал,,
500,000,oo ден 150,000,оо ден

8 Мегуопштински
традиционален Турнир 2016

vo mal fudbal

250,000,оо ден 120,000,оо ден

9 Стадион  ,, Христо
Татарчев,,

200,000,оо ден 200,000,оо ден

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

300,000,оо ден 300,000,оо ден

11 Училишни спортски
клубови

100,000,оо ден 100,000,оо ден

ВКУПНО: 4,870,000 ден 2,280,000, ден
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Согласно законот за спорт ( службен весник на РМ бр. 29/02 и 6604) општината
Ресен во текот на 2017 година ке ги подржи следните спортски активности :

- ке организира спортски приредби и манифестации
- ке ги подржува спортските натпревари на општинско ниво во сите спортски
активности и категории
- ке ги подржува традиционалните спортски натпревари и манифестации од
национален и мегународен карактер
- ке го подржува училишниот спорт
- ке ги подржува спортските активности на лица со посебни потреби
- ке ги  подржува масовните спортско рекреативни активности на граганите
- ке ги подржува општинските сојузи
- во целост во програмата ЛА спорт и рекреација ( капитални трошоци) ке го
финансира довршувањето на градскиот стадион и по потреба и другите спортски
објекти.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2017
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2416/20 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

19.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по Програмата за изведување на излет

од ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изведување на излет од ОУ
,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/19 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, откако ja разгледа Програмата
за изведување на излет од ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за изведување на излет од ОУ ,,Димитар Влахов’’ –
с.Љубојно.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/21 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

20.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот по Годишната програма за работата на

ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен 2016/2017

Се прогласува Заклучокот по Годишна програма за работата на ЈОУДГ ,,11
Септември’’ – Ресен 2016/2017, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/20 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, откако ja разгледа Годишната
програма за работата на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен 2016/2017, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишна програма за работата на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ –
Ресен 2016/2017.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/22 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

21.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за давање согласност за зголемување на бројот на

деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ - Ресен

Се прогласува Одлуката за давање согласност за зголемување на бројот на
деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ - Ресен, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/21 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 23 точка 47 од Статутот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015)
и чл. 60 ст.3 од  Законот за заштита на децата (Службен весник на РМ  бр.
23/2013,12/2014,44/2014, 10/2015,25/2015 и 27/2016) Советот на општина Ресен на
седницата одржана на 28.10.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност за зголемување на бројот на деца
во воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за зголемување на бројот на деца во

воспитните групи во ЈОУДГ„11-ти септември“ Ресен.

Член 2
Оваа  Одлука  стапува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник

на Општина “Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/23 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен

22.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за доделување на парична помош

Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 28.10.2016 година.

Бр.09-2475/22 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 година) член 23 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015
и 11/2015 година) и чл.3 и чл. 8 ст.3 од  Правилникот за доделување на
еднократна парична помош и помош во натура под бр.01-294/1 од 28.01.2015 год. ,
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 28.10.2016 година, ја донесе
следната

О Д Л У К А
за доделување парична помош

Член 1
Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош, изворот од

каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на доделување.

Член 2
Паричната помош се доделува на лицето Саурита Мусиќ од Ресен

подносител на барањето за лекување на нејзиното малолетно дете Самир Мусиќ
од Ресен.

Паричната помош се доделува за лекарски третман и операции на
малоетното дете кое има слепило на двете очи.

Член 3
Висината на паричната помош изнесува 30.000,00 денари.

Член 4
Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од Буџетот на

општина Ресен .
Паричните средства ќе се исплатат на сметката на име на подносителот

барателот.

Член 5
Одлуката ке ја изврши Секторот за финансиски прашања.

Член 6
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен гласник

на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/24 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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23.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за намера за реализација на проект за

подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги –
,,Реконструкција, употреба и одржување на улици во градот Ресен’’

по пат на задолжување во МСИП2

Се прогласува Одлуката за намера за реализација на проект за
подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - ,,Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен’’ по пат на задолжување во
МСИП2, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
28.10.2016 година.

Бр.09-2475/23 Градоначалник
31.10.2016 година д-р Ѓоко Стрезовски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 ст. 1 т.15 од Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.05/02),чл 23 ст. 1 т. 47 од Статутот на Општина Ресен
(,,Службен Гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) член
18 став 3 и член 20 став 1 и 2 од Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 и
192/2015) а во врска со член 16 став 4 од Законот за јавен долг (“Службен весник
на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11 и 139/2014), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 28.10.2016 година,  донесе:

О Д Л У К А
за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и

квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување
на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2

Член 1

Со оваа одлука се уредува долгорочното препозајмување на Општина
Ресен по пат на склучување на Договор за под-заем со Владата на Република
Македонија, Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени од
Меѓународна банка за обнова и развој- Светска банка, по Вториот проект за
подобрување на општинските услуги, Јавен повик бр. МСИП2 01/2016.
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Член 2

Средствата од долгорочното препозајмување во максимален износ од
20.000.000,00 денари, ќе бидат  искористени за проектот- “Реконструкција,
употреба и одржување на улици во градот Ресен“, кој претставува висок
приоритет на Општината Ресен.

Член 3

Задолжувањето/под-заемот ќе се реализира под следниве услови:

-максимален износ на главнина: 20.000.000,00 денари
-каматна стапка: шестмесечен ЕУРИБОР со варијабилен распон
-рок на плаќање: 13 години
-грејс период: 3 години
-отплата на под-заемот:согласно амортизационен план, не подолго

од 10 години.

Член 4

Во името на Општина Ресен, Договорот за подзаемот од членот 1 на овој
член ќе го потпише Градоначалникот на Општина Ресен, по претходно добиена
согласност од страна на Министерството за финансии и спроведена постапка во
согласност со закон.

Член 5

Обврските кои ќе настанат по склучувањето на договорот за под-заем, со
Министерството за финансии на РМ, ќе се врши од Буџетот на Општина Ресен.

Член 6

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2416/25 Претседател
28.10.2016 година Методија Пашковски с.р.
Ресен
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