
Службен гласник на
Општина Ресен

-излегува по потреба

10.12.2019 година

бр. 15 година 54
Ресен

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551- 483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА РЕСЕН



 

 

  
 

1



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

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 објавување на Заклучокот по Програмата  за работата на Општинска 

Организација на Црвен крст Ресен за 2020  година 

 

      Се објавува Заклучокот по Програмата  за работата на Општинска Организација на 
Црвен крст Ресен за 2020  година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/1                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                        Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 

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 02.12.2019 година, откако ја разгледа Програмата за 
работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020 година, го 
донесе следниот 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

1. Се усвојува Програмата за работата на Општинска Организација на Црвен крст 
Ресен за 2020 година, заведена под арх.бр.03-226/1 од 06.11.2019 година.                        
 

                                 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр.08-2409/5                                                                                       Претседател 
02.12.2019 година                                                                      Никола Станковски с.р.                                                
Ресен 
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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 објавување на Оперативната Програма за организирање и функционирање на 

зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година  
 

Се објавува Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската 
служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година,што Советот 
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/2                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                        Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

Врз основа на член 34 став 1 и 3 и член 36 став 2 од Законот за јавните 
патишта („Службен Весник на Р.М.“ бр. 84/08, 52/09, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 
53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013, 187/2013, 39/2014, 42/2014, 166/2014, 44/2015, 
116/2015, 150/2015, 31/2016, 71/2016 и 163/2016), член 22 став 1 точка 4 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 
11 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 07/10, 
13/13, 08/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден  
02.12.2019 година, донесе 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

за организирање и функционирање на зимска служба  
на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната  

2019/2020 
 

ВОВЕД 
 Оспособувањето на коловозните површини за нормалното одвивање на 
сообраќајот и нивното одржување во зимски услови претставува значајна потреба 
за граѓаните, услужните дејности и стопанството поради можни прекини и 
нарушувања на секојдневното нормално одвивање на сообраќајот првенствено во 
градот Ресен како и на територијата на целата Општина при неповолни временски 
изненадувања. 
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 Со оваа програма се тргнува од претпоставката за обезбедување на одговорен 
однос на сите вклучени во Општината за организирање и нормално 
функционирање на зимската служба, а тука се и обврските на граѓаните со што би 
имале олеснителни услови во сообраќајот при што би обезбедиле економично и 
рационално извршување на програмата. Преку програмата треба да се создадат 
услови за нормално функционирање на целокупниот патен сообраќај, како и 
нормално функционирање на услужните, стопанските и другите дејности. 
1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целта на програмата е да овозможи услови за ефикасно функционирање и 
организирање на зимската служба на територијата на Општина Ресен преку: 

- Утврдување на обемот на работата и нивото на чистење на снегот, како и 
голомразицата од сообраќајните површини; 

- Одредување на задолженијата при работата на сите учесници при реализација 
на програмата; 

- Дефинирање на обврските на сите учесници при реализација на оваа програма. 

 
2. ОБЕМ, ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ  

2.1. Обем на одржување 
 Приоритетот за оспособувањето на коловозите за нормално функционирање на 
сообраќајот претставува основна цел на Програмата, како и физичкиот обем на 
работите 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 со 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 општинските патишта до селските населби. 

 

Отстранувањето на подмрзнатиците во услови кога нема врнежи (падавини) 
се врши по приоритетот на критичните точки и сообраќајниците по кои се одвива 
сообраќајот. 

Дежурството се обезбедува континуирано за зимскиот период. 
Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите 

субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на 
надлежните субјекти и граѓани. 
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Дежурството го изведуваат работниците на изведувачот на работите на кое 
ќе му бидат доверени работите, со својата ангажирана механизација, работна сила 
и тоа според приоритетноста одредена со оваа Програма. 

Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање 
на сообраќајот во зимски услови најдоцна до 6:30 часот поради доаѓањето на 
работните места на луѓето и учениците или за најмногу до 5 (пет) часа од 
престанокот на врнежите од снег. Останатите сообраќајници ќе се оспособуваат за 
12-24 часа по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет. 

Потребната механизација, опрема, материјали и работна снага се 
определени според потребите. 

 
Изведувачот на работите на кои ке му е доверена работата за зимско 

одржување ќе треба да располага со: 
-  еден камион со плуг за чистење на снег и посипувач 
- еден камион со плуг за чистење на снег со соларка  (со дупли пренос) 
- еден утоварувач со предна корпа,  
-  еден трактор со нож за чистење на снег. 

Пред почетокот на функционирањето на зимската служба да бидат набавени 
потребните количини на песок и ризла-доломит или еквивалентно со гранулација 2 
(од 4-8 мм )-  напрегање на притисок (80-120) Mpa, како и  индустриска сол, 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 
изведувачот на работите на кое му е доверена работата, по претходна согласност 
на 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 изведувачот на работите кој 
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 
организациска поставеност: 
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3.1. Изведувачот на работите на кој ке му бидат одстапени работите 
Изведувачот на работите на кој ќе му бидат одстапени 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. 

Изведувачот на работите ги има следните задолженија: 
- Организира непрекинато дежурство преку целиот зимски период, за следење на 

состојбата од врнежи и појава на подмрзнатици и превземање на соодветни 
активности. 

- Со спрецијални машини , опрема и работна рака врши отстранување на снегот 
од сообраќајниците и посипување песок и индустриска сол за отстранување 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 укажаната 
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 секојдневно ги доставува изваштаите и прогнозите за временските 

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

служба, со соработка со раководителот на смена, 
- Врши редовно и тековно одржување на возилата и специјалните машини, како и 

на другата механизација. 

 
3.2. Советот на Општина Ресен, со стручните 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 во оваа Програма, 
-    Преку средствата за јавно информирање, информира за работа на зимската 
служба и обврските на учесниците. 
 
3.4. Надзорен орган 
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Надзорен орган го определува нарачателот 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 
2019/2020 година. 
Надзорниот орган ги врши следните работи: 
- Дава налог за работа на изведувачот на работите на кој му се отстапени 

работите; 
- Ја следи работата избршителот на работите и за тоа изготвува комплетна 

документација , 
- Координира со органите и телата на Советот на Општина Ресен, со 

Министерство за внатрешни работи, Дирекција 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 механизацијата и работниците, за што 
благовремено (најкасно во рок од 12 часа) го известува Изведувачот на работите 
на кое му отстапена работата,  
- врши и други работи и работни задачи во врска со реализацијата 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 влаговремено 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 неподоги.  

3.6 Други учесници 
3.6.1 Министерство 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 пракираните 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 отстранување 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:  
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- Општина Ресен 
- Изведувачот на кое му е доверена работата, Стручната служба и 

Надзорниот орган,  
3.6.5 Јавното комунално претпријатие „Пролетер“, ги чисти јавно пешачките 

површини и ги оспособува атмосферската канализација и сливниците за 
прифаќање на поголемите количини на вода во зимски услови.  

3.7 Организации, заедници и граѓани 
3.7.1 Претпријатијата, заедниците и граѓаните – сопственици односно 

корисници на деловни згради и деловни простории превземаат мерки за чистење 
на снегот и мразот од пред деловните објекти.  

3.7.2 Граѓаните го чистат снегот и мразот од тротоарите, патеките и приодите 
пред своите станбени 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 извршат потребните работи ќе се постапува 
според Одлуката за комунален ред и Одлуката за јавна чистота.  
 
4. ПРЕГЛЕД ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ОПШТИСКИ ПАТИШТА ВО 
ОПШТИНА РЕСЕН И УЛИЦИ ВО ГРАДОТ РЕСЕН И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УСЛОВИ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА 

Изведувачот на работите за зимско одржување 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.  
УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН – I ПРИОРИТЕТ 

1. ЈЗУ Здравствен дом - Ресен со сите пристапни улици,  
2. Ул. ,,Индустриска’’ до Територијалната противпожарна единица 
3. Општинското средно училиште со влез и зафат во населба Пролет и излез на ул. 

„Кузман Јосифовски“ 
4. ул. „11-ти Октомври“ со ул. „Јосиф Јосифовски“ до горна џамија 
5. ул. „Наум Веслиевски“ 
6. ул. „Мите Богоевски„ 
7. ул. „Корчуланска„ со ул. „29-ти Ноември“  
8. ул. „Коле Неделковски“ 
9. ул. „Иво Лола Рибар“  
10. ул. „Илинденска“ со ул. „Таше Милошевски“ 
11. ул. „Обиколна“ 

ОПШТИНСКИ ПАТИШТА ДО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ  
1. с. Болно ------ с. Евла 
2. с. Горно Дупени 
3. с. Лавци преку с. Дрмени 
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4. с. Горно Перово ------ с. Долно Перово   
5. с. Прељубје 
6. с. Стење 
7. с. Езерани 
8. с. Долна Бела Црква  
9.  с. Рајца 
10.  с. Претор 
11.  с. Курбиново 
12.  с. Сливница 
13.  с. Крани- с. Арвати 
14.  с. Љубојно – с. Брајчино 
15.  с. Долно Дупени преку Рудина 
16.  с. Наколец 
17.  с. Штрбово 
18.  с. Сопотско  
19.  с. Златари 
20.  с. Кривени 
21.  с. Лева Река  
22.  с. Крушје  
23.  с. Грнчари  
24.  с. Шурленци, с. Покрвеник, с. Волкодери 

 Напомена: Во селските населби снегот се чисти до „сред село“ 
 

УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН - II ПРИОРИТЕТ 
1. Ул.„Преспанска“ со ул.„Стив Наумов“ 
2. Ул.„Славејко Арсов“ 
3. Ул.„Мите Трповски“ со ул.„11 Септември“ 
4. Ул.„4та“ 
5. Ул.„Мите Трајчевски“ 
6. Ул.„Никола Вапцаров“ 

 

ОСТАНАТИТЕ УЛИЦИ ВО ГРАД РЕСЕН  
 
1. Ул.„6та“ 
2. Ул.„3та“ 
3. Ул.„1ва“ 
4. Ул.„2ра“ 
5. Ул.„4ти Јули“ 
6. Ул.„Мирче Ацев“ 
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7. Ул.„Крсте Трајчевски“ 
8. Ул.„Наум Божиновски“ 
9. Ул.„Крсте Мисирков“ 
10. Ул.„Никола Карев“ 
11. Ул.„8ма“ 
12. Ул.„9та“ 
13. Ул„10та“ 
14. Ул.„7ма Македонска бригада“ 
15. Ул.„Охридска“ 

Улици во град Ресен кои ке се посипуваат со абразивен материјал за 
време на голомразица и ниски температури: 

1. ЈЗУ Здравствен дом - Ресен со сите пристапни улици, 
2. Ул. ,,Индустриска’’ до Територијалната противпожарна единица 
3. СОУ – „Цар Самоил“ со влез од ул.„М. Бочкаровски“ и излез на ул.„К. 

Јосифовски“ 
4. Ул.„Јосиф Јосифовски“, 
5. Ул.„11 Октомври“, 
6. Ул.„29 Ноември“, 
7. Ул.„Корчуланска“, 
8. Ул.„Мите Богоевски“, 
9. Ул.„Илинденска“, 
10. Ул.„Таше Милошевски“, 
11. Ул.„Славејко Арсов“- над продавницата 

За реализација на оваа програма предвидени се средства во износ од 
2.419.000 денари од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година. 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година. 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр.08-2409/6                                                                                Претседател 
02.12.2019 година                                                               Никола Станковски с.р. 
Ресен 
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3. 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен 

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

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

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година. 
 

 Се објавува Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање 
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на 
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 

 
Бр.09-2524/3                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                        Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
            Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање(,,Сл.Весник .М.199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018 и 168/18) 
и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен(,,Сл. Гласник Р.М. 
01/2010,13/2013,8/15,11/15) Советот на Општина Ресен на седница одржана на 02.12.2019 
год. донесе: 
 
 
                                                      П Р О Г Р А М А  
 

Ф – Урбано планирање 
Ф10 – Урбанистичко планирање 

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година 
 
 

    Вовед 
 
     
    Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина  Ресен  во 2020 
година се планираат активности за изработка на урбанистички планови како и нивни 

11



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

измени и дополнувања врз основа на анализата на постојните планови, анализата на 
реализацијата на плановите, застареност на плановите, нивна неусогласеност со 
новонастанатите општествени промени, и новите законски прописи за урбанистичко 
планирање. 
 
    Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на Република 
Македонија, од Буџетот на Општина Ресен и од заитересирани правни и физички лица. 
 
    За активностите  околу изработка на урбанистичките планови на подрачјето на Општина 
Ресен, планирани се  18.720.741,00 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. 
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    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   за посебен дел урбана зона 3   
 
    Плански опфат е дефиниран со следните граници :     
       -    север   -   дел   од   ул.  ,, Таше Милошевски,,  до   спојот  со   ул. 
             ,, Борис Кидриќ ,, 

- исток – плоштад  ,, Цар Самоил,, 
- југ - дел од ул. ,, Мите Богоевски,, 
- запад -ул. ,,Илинденска ,,   

 
    Површина:-----                                                        П= 1,67  ха.    
    Цена : -----                                                                 144.956,00 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  
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    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. 
 

5. ДУП за Д - 4  Гробишта и меморијални споменици 
 
Границите на планскиот опфат:  
- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,,  
- север-зелен појас по ГУП 
- запад -до границите на ГУП  
- југ - до границите на ГУП   
 
    Површина:-----                                                           П=  11,00    ха.    
    Цена : -----                                                                  220.000,00  ден. 
 

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

 
Границите на планскиот опфат:  
Граници:Дефинирани со стариот ДУП за т.н.,,Претор,, 
Површина:-----                                                              П=  95,00    ха.    
    Цена : -----                                                                448.400,00  ден. 
 
 
 
 

                                                   Вкупно :    2.529.261,00   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 : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
 2.  Општ акт за село Наколец 
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Наколец 
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    Површина:-----                                                  П= 75,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
3. Општ акт за село Лева Река  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Лева Река  
    Површина:-----                                                  П=  9,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
4. Општ акт за село Избиште  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Избиште  
    Површина:-----                                                  П=  16,20  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
 5. Општ акт за село Долно Перово  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Долно Перово  
    Површина:-----                                                  П=  18,40 ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
 6. Општ акт за село Горно Перово  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Горно Перово  
    Површина:-----                                                  П= 13,82  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
  7. Општ акт за село Претор  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Претор  
    Површина:-----                                                  П=  19,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
   8. Општ акт за село Асамати  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Асамати  
    Површина:-----                                                  П=  22,81ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
 
 9. Општ акт за село Сирхан  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Сирхан 
    Површина:-----                                                  П=  22,50  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
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10.Општ акт за село Рајца  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Рајца  
    Површина:-----                                                  П= 10,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
11. Општ акт за село Прељубје  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Прељубје  
    Површина:-----                                                  П=  4,50  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
12. Општ акт за село Коњско  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Коњско  
    Површина:-----                                                  П=  17,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
13. Општ акт за село Лавци  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Лавци  
    Површина:-----                                                  П=  32,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден. 
 
14.  Општ акт за село Отешево 
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Отешево  
    Површина:-----                                                      П= 12,00  ха.       
    Цена : -----                                                               20.000,00  ден        
 
15. Општ акт за село Кривени  
 
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Кривени  
    Површина:-----                                                  П=  15,10  ха.    
    Цена : -----                                                                  20.000,00  ден.                                               
 
 
 

                                                                       Вкупно :   300.000,00 ден. 
============================================================= 
 
  
   

III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен     
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    1.   Урбанистички план за село Долно Дупени   
 
    Граници  : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно Дупени 
 
    Површина:-----                                                           П=  64,00  ха.    
    Цена : -----                                                                  768.000,00  ден. 
 
    2.   Урбанистички план за село  Стење  
       
    Граници  : проширен градежен опфат 
 
    Површина:-----                                                          П= 45,70 ха.    
    Цена : -----                                                                 548.400,00 ден 
 
 
    3.   Урбанистички план за село Претор 
 
    Граници  : Опфат на постоечкита граници на селото Претор 
 
    Површина:-----                                               П= 25,00  ха.    
    Цена : -----                                                        300.000,00 ден. 
 
    4.   Урбанистички план за село Крани  
 
    Граници  : проширен градежен опфат 
 
    Површина:-----                                           П=  45,00  ха 
    Цена : -----                                                  540.000,00 ден. 
 
    5.   Урбанистички план за село Арвати 
 
    Граници  : проширен градежен опфат 
 
    Површина:-----                                               П= 40,00 ха 
    Цена : -----                                                     480.000 ,00 ден. 
 
    6.   Урбанистички план за село Подмочани  
 
    Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани  
    Површина:-----                                               П= 45,00  ха.    
    Цена : -----                                                        540.000,00 ден. 
 
  7.   Урбанистички план за село Грнчари 
 
    Граници : Опфат на постоечките граници на с. Грнчари 
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    Површина:-----                                              П= 48,00  ха.    
    Цена : -----                                                        576.000,00 ден. 
 

8. Урбанистички план за село Сливница 
 
     Граници  : проширен градежен опфат 
 
     Површина:-----                                              П= 20,00 ха.    
     Цена : -----                                                        240.000,00  ден. 
     

9. Урбанистички план за село Штрбово 
 
 Граници  : проширен градежен опфат    
         
    Површина:-----                                              П= 75,00  ха.    
    Цена : -----                                                        900 000.00 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. 
 
 
14.  Урбанистички план за село Лева Река 
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    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 :    15.891.480,00 ден. 
======================================================== 
 
 
 
   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.    
 
2.  ЛУПД  за К.П. 183/1 КО Козјак  за комплекс со намена Б3 – големи угостителски 
единици 
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    Граници на планскиот опфат : 
    - север -по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак  
    - запад - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак  .  
    - исток - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак  
    - југ - по граница на  к.п. 183/1 КО Козјак . 
  
    Површина:-----                                         П= 0,9908 ха       
    Цена : -----                                                      ./. ден. 
 
3.   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 ) 
                 
 
4.     ЛУПД  за К.П. 278/1 КО Курбиново  за комплекс со намена Б –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 
    - југ - по граница на  к.п. 278/1 КО Курбиново 
 
    Површина:-----                                         П= 0,9908 ха       
     
      
5.     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,, . 
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    Површина:-----                                            П=     3,37   ха 
    Цена:-----                                                         ./. ден 
    
 
 

6. Изработка на ДУП  за УЕ1 Блок1 м.в.,,Крсте Мисирков,, дел за комунални 
дејности дел становање во КО Ресен. 

 
 Граници на планскиот опфат :  
 
Плански опфат е ориентационен и се движи по :    
    - На север- по КП 5477 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,  
    - На запад - по КП 5449 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,  
    - На југ - по КП 5452 во КО Ресен по дел осовина на ул.,,Крсте Мисирков,,  
     - На исток – по КП 6375/1 по дел осовина на ул.,,Борис Кидрич,,  
           Површина:-----                                       П=   1,50   ха 
     
  

7. Изработка на ЛУПД за изградба  на верски објекти со намена В (јавни 
институции) со основна класа на намена В5-верски институции со 
коптатибилни класи на намени на основата класа на намена манастир 
,,Пресвета Богородица,,с.Јанковец Општина Ресен 

 
-Граница на планскиот опфат  се движи по границите за  КП 1308 и делови од КП1307, КП 
1309, КП 1310, КП 1378/1, КП 1725, КП 1735, КП 1738, КО Јанковец.  
  Вкупна површина на плански опфат ке се дефинира во планската програма. 
  
 
      8. Изработка на УПВНМ м.в.,,МАКАЗИ,, ЗОНА 3 КО Козјак   
Граници на опфат   
 
      Границите на планскиот  опфат на УПВНМ ,,МАКАЗИ намена Г2 лесна незагадувачка 
индустрија со 30% компатибилни намени во КО КОЗЈАК, Општина Ресен  и се движи по : 
     
- На север : Се граничи со КП 226 односно се движи по границите на КП165/2 ; 
КП223; КП222; КП225; КП205 до КП204. 
  
- На исток : Продолжува на Источната страна по граница на КП 205 со КП 204 
 
- На југ : Продолжува по јужната страна на КП 205;КП221; КП 220/1; КП 219/1; КП 
218/1; КП217/1 и КП215 односно на граница со КП 214. 
 
- На запад: Продолжува на запад по границата на магистралниот пат А3, Ресен-
Битола односно  КП 1255 ,  КП1242/4,до КП 226  
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  Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 4,2733ха.     
   
09.  Изработка на ДУП за  УЕ3 ,ДЕЛ ОД БЛОК 3 во Ресен Општина Ресен со основна 
клса на намена по извод од ГУП централни активности и становање или А- 
домување со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи  и А2 
домување во станбени и станбено деловни згради со можност за компатибилни 
класи на  намена Б1, Д- зеленило,спорт и рекреација и меморијални простори со 
основна класа на наменаД1 иД2, Е-инфраструктура со основна класа на намена Е1 
и Е2 . 
 
Граници на опфат:  
 
      Границите на планскиот  опфат за ДУП за  УЕ3 ,ДЕЛ ОД БЛОК 3 Општина Ресен 
  
- На северозападна страна, границата започнува од замислениот пресек на ул.,,Наум 
Веслиевски,, со линијата  од катастарската парцела помеѓу КП 4050 и КП 3990, 
продолжува кон исток по ул.,, Наум Веслиевски,, и оди се до замислениот  пресек на ул.,, 
Наум Веслиевски,, со линијата од  катастарските парцели КП4057 и КП4058, свртува кон 
југ по границата на КП4057 и оди се до вкрстувањето со границата на КП 4063/3 , сврува 
кон исток односно југ по границата на КП 4063/3,продожува кон југ  по границата на  
КП4038,односно 4037  и оди се до пресекот со КП 4033, свртува кон запад по границите 
на КП 4037,4036/1,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4047,4048,4049,и 4050  и оди се до 
замислениот пресек на границата од КП 4050 со ул.,,Наум Веслиевски,,каде што и 
започнува.  
 
          Вкупна површина на плански опфат изнесува  П= 1,285ха.   
 
                                                            

10. Изработка на ЛУПД  за Изградба на објект за производство на електрична 
енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, КПбр.4559/1 и 
КПбр.4559/2 м.в.,, Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура)  

 
Граници на опфат  
  
-   На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.4551, КП бр.4549, КП бр.4561, КП 
бр.4548, КП бр.4544, КП бр.4543, КП бр.4539, 
-      На исток : Продолжува по граници на на катастарска  парцела КПбр.4536 
-    На југ : Продолжува по граници на на катастарска  парцела , КП бр.4563, КП бр.4565, 
КП бр.4566,  
-      На запад : КП бр.4557, КП бр.4553, КП бр.4552/2 , 
           Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за  Изградба на објект за 
производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, 
КПбр.4559/1 и КПбр.4559/2 м.в.,, Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура 
Општина Ресен е со површина од  3,12ха.                                                             
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11. Изработка на ЛУПД  за Изградба на објект за производство на електрична 
енергија-фотоволтаична централа на КПбр.2562  м.в.,, Трајкова Куќа,, КО Ресен 
со намена Е2 (супраструктура)  

 
Граници на опфат   
 
-      На север : Се граничи со катастарски парцели КПбр.2574 и  КП бр.2579 
-      На исток : Продолжува по граници на на катастарска  парцела КПбр.2563 
-     На југ : Продолжува по граници на на катастарска  парцела , КП бр.4666/1 и  КП 
бр.2564  
-        На запад : КП бр.2580 
           Вкупна површина на плански опфат на ЛУПД за  Изградба на објект за 
производство на електрична енергија-фотоволтаична централа со пристап од јужната 
страна на КП.4666/1, м.в.,,Трајкова Куќа,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура) 
Општина Ресен .         
 
  Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 2,60 ха.                                                             
 
 
 
        VI.  Планови кои можат да бидат финансирани од Буџетот на Република 
Македонија  
 
    1. Туристички  Развојни Зони Стење 
 
   2.   Туристички  Развојни Зони Отешево 
 
 
   3.   Проширување на ГУП за град Ресен 
 
         Граници на опфат : 
 
  Границите на планскиот опфат за проширување на ГУП на град Ресен се движи по : 
          -На север: до постојна граница на ГУП за град Ресен 
          -На запад по осовина на Голема Река 
          -На југ: до КП 6336/2,КП6336/3,КП6348/1 и КП6350, 
          -На исток: до КП6355/2, КП6355/3,  КП6355/1,  КП6353/2,  КП6309/1, КП6297, 
КП6288/1, КП6290/1,  КП6289/3,   КП6289/1,   КП6195/5,   КП6186, КП6187/1, КП6192/2,  
КП6192/3, КП6185, КП6183, КП6171, КП6170/2,КП 6169 и КП 6168.  
 
Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 41,20ха.      
  
 
   4 .Изработка на ДУП за УЕ-1 на град Ресен 
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  Граници на плански опфат за изработка на ДУП за УЕ1 на град Ресен се протега по 
границите прикажани во ГУП за УЕ1за град Ресен.        
 
                              
 
     Програмата  ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на 
планираните сретства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.  
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр.08-2409/7                                                                                                Претседател 
02.12.2019год .                                                                                  
Ресен                                                                                               Никола Станковски с.р. 
                                                                                             
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 објавување на Одлуката за донесување на Локално  урбанистичка  планска 
документација  за  изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на   

КП 603  КО Сливница, Општина Ресен 
 

 Се објавува Одлуката за донесување на Локално  урбанистичка  планска 
документација  за  изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на  КП 603  
КО Сливница, Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
 
Бр.09-2524/4                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                        Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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            Врз основа на член 11 и чл 46   од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (" Сл.весник на Р. М ."бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14, 44/15, 193/15,31/16,163/16,64/18 и 168/18 ) и  
член 22 став 1  точка 1, член 36  член 62  став 1  од Законот за локална самоуправа 
("Сл.весник на Р. М. " бр.5/02), и член 23 став1 точка 7 од Статутот на Општината 
Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 07/10 и 13//2013 ), Советот на Општина 
Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 год.,донесе  
 

О Д Л У К А 
 

За донесување на Локално  урбанистичка  планска документација  за  
за изградба на објекти од   класа на намена Б5-хотелски комплекси на  

КП 603 КО Сливница, Општина Ресен  
 

Член 1 
 

            Се ДОНЕСУВА Одлука за донесување на Локано  урбанистичка  планска 
документација за изградба на објекти од   класа на намена Б5-хотелски комплекси 
на КП 603 КО Сливница, Општина Ресен со тех.бр.  11-11/03  од  декември 2018 
год.  
   
                                                        Член 2 

 
Границите на планскиот  опфат на Локано  урбанистичка  планска документација за 
изградба на објекти од   класа на намена Б5-хотелски комплекси на КП 603 КО 
Слиница , Општина Ресен     
 
  Вкупна површина на плански опфат изнесува          во површина од 1,67ха.  
                                                                

Член 3 
 

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

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр.08-2409/8                                                                             Претседател 
02.12.2019год                                                                     Никола Станковски с.р.               
Ресен                                                                                  
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5. 

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

  

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на општи 

акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план.            
 

       Се објавува Одлуката за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 
15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/5                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                      Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
        Врз основа на чл. 17 став 1 и 2  и чл. 83-a  од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (,,Сл. Весник Р.М. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18) и Правилник за формата и содржината на општиот акт  (,,Сл. Весник 
на РМ бр.229) 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 02.12.2019 год. донесе: 
 

О Д Л У К A 
 

ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
            ОПШТИ АКТИ ЗА 15 (ПЕТНАЕСЕТ ) СЕЛА КОИ  

                                        НЕМААТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН   
 

 
Член 1. 

 Согласно Програматата Ф - Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање 
Изработка на Урбанистички планови во Општина Ресен во 2019год. донесена под 
бр.08-2378/21 од 13.12.2018год од Советот на Општина Ресен. (Службен гласник 
на Општина бр 17 од 13.12.2018 година ); се предлага да се отпочне со постапка за 
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донесување на Општи акти  за 15 (петнаесет ) села кои немаат урбанистички 
планови.  Се  работи за следниве села: 1. Стење, 2. Коњско ,     3. Отешево, 4. 
Сирхан, 5. Прељубје,  6. Долно Перово, 7. Горно Перово, 8. Лавци, 9.Избишта, 
10.Кривени, 11. Лева Река 12.Наколец, 13.Претор, 14.Рајца, 15. Асамати, 

Член 2. 
          Општите акти  за 15 (петнаесет ) села кои немаат урбанистички планови , а  
се  работи за следниве села: : 1. Стење,  2. Коњско, 3.  Отешево  4. Сирхан,  5. 
Прељубје,  6. Долно Перово, 7. Горно Перово, 8. Лавци, 9. Избишта, 10.Кривени, 11. 
Лева Река   12. Наколец, 13. Претор, 14. Рајца, 15. Асамати,  (за сите села 
поединечно ) ќе содржат ,  текстуален дел - Предлог  Одлука , нумерички дел – 
табеларен приказ на планираните содржини издвоени по површина и намена на 
земјиштето  и  графички  прилози : 

- Пошироко опкружување на секое село подинечно, за 15. во Општина 
Ресен..........................1:10000 

- Заверен дигитализиран архивски оригинал на катастарски 
план..................................................1:2500 

- Граница на опфат на село, наменски зони, постојна улична мрежа и означени траси 
за влезни и излезни постојни сообраќајни правци во селото.............................1:2500 

Член 2 
     Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник 
на Општина Ресен.  
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

     Бр.08-2409/9                                                                                 Претседател            
    02.12.2019 година                                                                Никола Станковски 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 објавување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на  
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно 

изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој 
Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50 

 
 

 Се објавува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко 
планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-
викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, 
ул. „Панде Кајзеро“ бр.50, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/6                                                                                      Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), 
како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување на бесправни 
објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11, 
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 од Законот за 
Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став 1 точка 7 од 
Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 
и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 
година, донесе  
 
 

О Д Л У К А 
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за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската 
документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-викенд 
куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. 

„Панде Кајзеро“ бр.50 
 

 
Член 1 

            Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка 
планска документација за реализација на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект-индивидуална 
станбена куќа, на КП бр.310/4 во КО Стење, поднесено барање за утврдување на 
правен статус за  бесправен објект, Уп-1-12-629-2011 од 15.08.2011 година од 
страна на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50, кој објект е надвор 
од урбанистичка документација-градежен реон. 
 

Член 2 
Составен дел на ова Одлука е Извод од планска документација  

 
Член 3  

     Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во Службен Гласник 
на Општина Ресен.  
 
 
 

Совет на Општина Ресен 
 

 
 
    Бр.08-2409/10                                                                        Претседател  
    02.12.2019 година                                                         Никола Станковски с.р. 
    Ресен 
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7. 
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 

година 
 

Се објавува Програмата Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 година, 
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/7                                                                                     Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски 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 02.12.2019 година, донесе 

 
 

 
П Р О Г Р А М А 

 
Г1 – Локален економски развој 

на Општина Ресен за 2020 година 
 
 
 

1. Вовед 
 

Програмата за поддршка на локалниот економски развој се изработува врз 
основа на надлежностите на Локалната Самоуправа кои произлегуваат од Законот 
за локална самоуправа, Статутот на Општина Ресен, како и други позитивни 
законски одредби. 
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Процесот на планирање на програмата е врз основа на  законските обврски 
на Општина Ресен во соработка и со непосредно учество бизнис секторот, 
граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијасии и сл. 

Цел на оваа програма е преку заеднички активности создавање на услови за 
одржлив локален економски развој на Општина Ресен. 
 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 локален развој. 
 Согласно Стратегијата за 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 2020 година ја предвидува 
програмата Г1, Поддршка на локалниот економски развој во Општина Ресен. 
 
 

2. Извори на финансирање на програмата 
 
 
 Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година и од други извори на финансирање. 
 
Вкупно предвиден буџет: 6.300.000 денари 
 
 

3. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој  на 
Општина Ресен за 2020 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 2020 
година. 
 
 3.1 Партиципативно учество на заедницата  во одржливиот локален 
економски развој на Општина Ресен 
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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 2020 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: 1.000.000 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). 
 
 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: 800.000 денари 
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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 и стопанските субјекти од Општина Ресен за 

искористување на средства од програмите 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: 200.000 денари 
 

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

3.5.2 Партиципација, сопствено учество на Општина Ресен за аплицирање и 
реализирање на проекти во рамките на Пелагонискиот Плански Регион.  
 
Вкупно предвиден буџет: 4.000.000 денари 
 
 

Вкупно предвиден буџет за 2020 година 6.300.000 денари 
 
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 

на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година. 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
     Бр.08-2409/11                                                                       Претседател            
     02.12.2019 година                                                        Никола Станковски 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 објавување на Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина 

Ресен за 2020 година 
 

Се објавува Програмата Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 
2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  
02.12.2019 година. 
 

 
Бр.09-2524/8                                                                                     Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски 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 
(“Службен гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), 
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 

Г2 - Поттикнување на развојот на туризмот во 
 Општина Ресен за 2020 година 

 
1. Вовед 
 

 
Програмата за поттикнување на развојот на туризмот се подготвува врз 

основа на надлежностите на Локалната самоуправа кои произлегуваат од Законот 
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за Локална Самоуправа, Статутот на Oпштина Ресен, други позитивни законски 
одредби на РСМ и препораките на ЕвропскатаУнија. 

Процесот на планирање на програмата е со непосредното учество на сите 
релевантни фактори од сферата на туризмот, јавните институции, бизнис 
заедницата и граѓанскиот сектор, месните заедници, асоцијации и сл. 

Развојот на туризмот претставува организирана дејност и преземање на 
мерки и активности 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 и 
подобрување на квалитетот на туризмот за сите во заедницата.  

Согласно Стратегијата за 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 2020 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 
2020година и од други извори на финансирање. 
 
Вкупно предвиден буџет: 2.000.000 денари 
 
 3. Предлог – Програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина 
Ресен за 2020 година. 
 
 Поттикнување и развој на туризмот се подготвува врз основа на надлежностите на 
Локалната самоуправа кои произлегуваат од законот за Локална самоуправа, 
Статутот на Општина Ресен, други позитивни законски одредби и препораки од 
Европската Унија.  
 Туризмот како економска активност е сектор со најширок опсег во споредба со кој 
било сектор во економскиот развој, поради тоа што има поголем број значајни врски 
и економски поврзаности со други сектори отколку која било друга економска 
активност и има многу важна улога во локалниот економскиот развој.  
  
 3.1 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 
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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 
 
 3.2 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 
 
 3.3 Основање на туристичко информативно биро кое ќе ги врши следните работи:  

1. посредува во обезбедување на услуги во домашно сместување,  
2. продава билети за културни, забавни, спортски, рекреативни и стопански приредби,  
3. продава сувенири, разгледници, брошури, туристички карти, филмови, фороапарати 

и  
4. дава туристички информации и врши дистрибуција на информативно –промотивни 

материјали.  
Вкупно предвиден буџет: 600.000 денари 
 
 3.4 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: 300.000 денари 
 
 3.5 Активни мерки за подобрување на конкурентноста и услугите во туризмот. 
Активноста предвидува организација на обуки наменети за давателите на услуги во 
туризмот од институции специлајизирани во оваа област. Преку обуките 
предвидено е да се изврши стручно усовршување во однос на видот и начинот на 
давање на услуги во туризмот како приготвување и послужување на храна, бонтон 
во угостителството, промоција и маркетинг на услугите и сл.  
 
Вкупно предвиден буџет: 300.000 денари 
 
  
 
 3.6 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, 
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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: 300.000 денари 
 
 

Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 2.000.000 денари 
 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
     Бр.08-2409/12                                                            Претседател            
     02.12.2019 година Никола Станковски с.р. 
     Ресен                                                                             

 
 

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 објавување на Програмата МБ – Прекугранична соработка 

во Општина Ресен за 2020 година 
 

  Се објавува Програмата МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2020 
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  
02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/9                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски 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  02.12.2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

 
МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен  

за 2020 година 
1. Вовед 
 

Со цел подобрување на општата локална клима и подобрување на квалитетот 
на живот на локалното население, Секторот за урбанизам, комунални работи, 
локален економски развој и прекугранична соработка за 2020 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 Општина Ресен, 
унапредување на инфраструктурата, унапредување на добрососедските односи, негување 
на стабилноста, безбедноста и просперитетноста преку економски развој со акцент на 
одржлив развој на животната средина и заштитата, унапредувањето и управувањето на 
природните богатства како и 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; јакнење на јавната 
администрација; унапредување на економските услови; почитување на човековите и 
на малцинските права; промоција на родовата еднаквост и  поддршка на развојот на 
граѓанското општество.  

 
2. Извори на финансирање на програмата 
 
 Програмата предвидува приходна ставка од Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година и од други извори на финансирање. 
 
Вкупно предвиден буџет: 31.639.279 денари 
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3. Предлог – Програма за прекугранична соработка на Општина Ресен за 
2020 година. 
 
 Согласно приоритетите во рамките на Стратегијата за 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 2020 година ја предвидува програмата МБ 
– Програма за прекугранична соработка во Општина Ресен. 

 
 3.1 Поттикнување на партнерство и прекугранична соработка 
  
 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 
средби како на претставници на Општина Ресен во други општини, така и нивни 
претставници во нашата општина. 
 
Вкупно предвиден буџет за точка 3.1: 200.000 денари 
 

3.2. Засилување на административните капацитети на општината  
 

3.2.1 Со цел изготвување поквалитетни проекти заради конкурирање пред 
европските ИПА-фондови, потребно е засилување и надградба на постојните 
капацитети на општина.  
 
Вкупно предвиден буџет за точка 3.2: 200.000 денари 
 
 3.3 Средства за сопствено учество во имплементација на проекти 
 

Согласно утврдените правила за апликација на одредени проекти во 
зависност од донаторот како неопходност се наметнува потребата од 
обезбедување на средства за сопствено учество 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. 

 
 3.3.1 Со оваа ставка се предвидуваат средства за сопствено учество во 
аплицирање и реализација на проекти во рамките на програмите на различни 

41



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

странски донатори како Европската Унија, Светска Банка, меѓународни фондови, 
асоцијации, амбасади и сл. 
 
Вкупно предвиден буџет за точка 3.3: 3.000.000 денари 
 
3.4.Прекугранични проекти во фаза на реализација 
 
3.4.1 ИПА Проект ПОМАЛКУ ОТПАД 2 

Проектот е финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со 
2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2:„Заштита на животната средина-
транспорт“, специфична цел: 2.2. „Одржливо управување и рециклирање на био-
отпад“. 

Основна цел на проектот  е управување со органски отпад и промоција на 
централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети  во 
прекуграничната област.  

Централизираното и децентрализирано компостирање се комплементарни едно 
со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот како приоритет и 
пренасочување на  биоразградливиот отпад од неговото депонирање согласно 
програмите на Европската Комисија од 2014 „Кон кружна економија : Програма Нула 
отпад за Европа“. 

Проектот се однесува на теренски истражувања за движењето на отпад од 
храна, земјоделски отпад, и други органски отпад, воспоставени практики за 
управување со отпад и на свеста на граѓаните, набавка на опрема за зголемување 
на капацитетите на ЈКП Пролетер за примарна селекција на отпадот, компостирање 
и производство на брикети, како и акции за демонстрација и обука за 
имплементација на акциониот план.  

Времетраење на проектните активности е 24 месеци. 
Потребни средства за инвестицијата се 5.350.000 денари и истите се од ИПА 

Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020. 
 

3.4.2 ИПА проект ПО ПАТЕКИТЕ НА СВЕТИТЕ ВОДИ 
Проектот е финансиран од аплициран ИПА Програмата за Прекугранична 
соработка со Грција2014-2020 во рамките на приоритетната оска Приоритетна оска 
1 (развој и поддршка на локалната економија) и Специфична цел 1.3 (Подобрување 
на атрактивноста и промовирање на туризмот во прекуграничната област за 
подобрување на вработување во туризмот) 

Основна цел на проектот  е развој и поддршка на локалната економија и 
подобрување на квалитетот на живот на населението од руралните средини во рамки 
на прекуграничниот регион.  
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Проекот има за цел создавање на предуслови за подобрување на атрактивноста 
на регионот и промовирање на туризмот во прекуграничната област за 
подобрување на вработување во туризмот. 

Проектот се однесува на активности за уредување на пешачко-велосипедска 
патека помеѓу локациите од: Преспански Крст и црквата Св. Петар и павле во село 
Подмочани, црквата Св. Петка во село Подмочани, манастир Св. Илија во село Грнчари, 
Манастир Св. Ѓорѓија во село Курбиново и Манастир Рождество на Пресвета 
Богородица во село Сливница, Општина Ресен. 

Потребни средства за инвестицијата се 11.908.212 денари и истите се од ИПА 
Програмата за Прекугранична соработка со Грција2014-2020. 

 
 
3.4.3 ИПА проект ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ 

Проектот е финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со 
Грција 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2: „Заштита на животната 
средина-транспорт“, специфична цел: 2.1. Јакнење на јавната инфраструктура за 
подобрување на патувањето, безбедно преминување на граница и унапредување 
на енергетската ефикасност кон зелен транспорт. 

Основна цел на проектот  е  да се придонесе кон унпаредување и развој на зелениот 
транспорт во прекуграничната област на Р. Грција и Р. Македонија.  

Проектот се однесува на набавка на електрични автобуси (минибуси) и 
комунални електрични возила по општини кои се вклучени, како и изградба на нови 
обновливи извори на енергија врз станиците за полнење на овие електрични 
возила. 

Потребни средства за инвестицијата се 11.035.067 денари и истите се од ИПА 
Програмата за Прекугранична соработка со Грција 2014-2020. 
Вкупно предвиден буџет за точка 3.4:  28.293.279 денари 
 
 

Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 31.639.279 денари 
 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година. 

 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

    Бр.08- 2409/13                                                                       Претседател            
    02.12.2019 година                                                         Никола Станковски 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 објавување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на 
Општина Ресен за 2020 година 

 
  Се објавува Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на 
Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на 
седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/10                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски 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, 31/16, 39/16, 35/18, 
64/18 и 168/18), член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина 
Ресен“ бр 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на 
02.12.2019 година, донесе 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  А     

за поставување на урбана опрема на подрачјето  
на Општина Ресен за 2020 година 

 
1.ВОВЕД 
     Со оваа Програма се уредуваат видовите на урбана опрема, локалитетите на 
кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поставување, дислоцирање и 
отстранување. 

Оваа Програма важи за 2020 година и со истата е опфатена урбаната опрема 
определена согласно  член 2 став 4 од Закон 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, 
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27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 и 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 35/18, 64/18 и 168/18). 
           
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). 
 

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. 
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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. 
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8. Телефонски говорници 
Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и 

банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на ѕид и треба да се 
поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби. 

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

безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните патишта. 
При лоцирање на автобуски постојки потребно е да се обезбеди минимум 

слободен прооден простор пред нив од 2.5 м.   
 

10. Детски игралишта 
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно 

земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа намена. 
Детско игралиште може да се постави и во уредено зеленило, парк, покрај 

водена површина и покрај паркинг простор. 
 
11. Пливачки објекти 
Пливачки објекти може да се постават на изградено и неизградено градежно 

земјиште со проект за поставување на урбана опрема погодно за таа намена. 
Пливачки објекти може да се постават и во уредено зеленило, парк и покрај 

водена површина. 
 
12. Настрешници кои се поставуваат на јавна површина 
Настрешница е лесен монтажен елемент кој се поставува на столбови кои не 

смеат трајно да бидат прицврстени за јавната површина. 
 
13. Опрема во функција на туристички, културни и спортски настани 
Урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани може 

да се постави согласно посебни проекти, доколку такви се изготвени за јавни 
површини од посебен интерес за Општина Ресен. 
 

 
14. Платформи за јавни манифестации на копно и водена површина 
Платформите за јавни манифестации како и придружните објекти во 

функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при 
нивното користење. 

Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно 
земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на 
оваа одлука. 
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15. Типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-
конзуларните претставништва, на објектите на органите на државната управа 
и резиденцијални објекти. 

Објектите да бидат од лесна конструкција, со унифициран изглед, усогласени 
со просторот на кој се поставуваат  со површина не поголема од 4.0 м2. 
 Објектите или групацијата на објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да 
го попречува слободното движење на пешаци, лица со инвалидитет и возила.  

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

и објекти на општината 
 Паркинзи во функција на објектите на органите на државната управа и 
резиденцијални објекти се поставуваат на градежно изградено земјиште со 
елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната 
средина, со можност за поставување на ниска ограда до 0.8 м. 

 
17.Опрема за спортско-рекреативни активности 

 
Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави на 

изградено и неизградено градежно земјиште со проект за поставување на урбана 
опрема погодно за таа намена. 

Опрема за спортско-рекреативни активности може да се постави и во 
уредено зеленило, парк и покрај водена површина“. 
 
5.НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА 

 
      Урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно 

изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на 
просторот и безбедноста на сообраќајот во согласност со Закон за градење и 
општинските акти за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 
Ресен. 
          Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за 
поставување на урбана опрема (,,Службен Весник на РМ“ бр. 36/10), Одобрението 
за поставување на урбана опрема се издава на образец во формат А4. 
     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 
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раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на управување со градежното земјиште. 
       Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е 
надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за поставување на 
урбана опрема. 
       Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да 
биде: 

- дневно за време од 24 часа, 
- краткотрајно, за период од 30 дена, 
- сезонско, за период од 3-6 месеци и 
- годишно, за период од 1 година. 
 Одобрението за поставување на урбана опрема се добива врз основа на поднесено 
барање (формулар) до Градоначалникот на Општина Ресен. 
 
6.ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА    
 
     Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 
Ресен ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на 
планираните средства за таа програма во Буџетот на Општина Ресен за 
2020година. 

Предвидени средства за поставување, одржување, дислокација и 
отсранување на урбаната во надлежност на Општина Ресен 1.000.000 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. 
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Доколку субјектот – корисникот во рок од 24 часа по добивањето на 
решението не ја  отсрани урбаната опрема од просторот пред деловната просторија 
ќе се пристапи кон присилно извршување. 

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

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

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

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

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

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 
       
9.ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
     Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Ресен во 
соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој 
и прекугранична соработка. 
     Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник 
на Општина Ресен. 

 
Вкупно предвиден буџет за 2020 година: 1.000.000 денари 

 
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 

на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за  2020 
година. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
     Бр.08-2409/14                                                               Претседател            
     02.12.2019 година Никола Станковски 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 објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот  „Изработка на 
техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  реконструкција на 
објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски 

во Општина Ресен“ 
 

  Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на проектот  „Изработка на 
техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  
реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец 
при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен“, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/11                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 47 од Статутот на Општина 
Ресен(„Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот 
на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година ја донесе 
следната  
 
 

 О Д Л У К А  
за утврдување на приоритет на проектот  „ Изработка на техничка 

документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  реконструкција 
на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ 

Мите Богоевски во Општина Ресен  “ 
 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изработка на техничка 

документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  реконструкција на 
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објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите 
Богоевски во Општина Ресен “.  
 

Член 2 
Општина Ресен ја утвдува како приоритет изработката на техничка 

документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  реконструкција на објект 
2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во 
Општина Ресен.  
 

Член 3 
За изработка на техничка документација за реконструкција на 

горенаведените објекти ќе поднесено барање за користење на средства во рамки 
на Проектот: Градење на општинските капацитети за спроведување проекти а 
по Повик за предлози: Подготовка на проекти за локален развој за 
финансирање од националните и меѓународните развојни фондови – „Фонд 
за техничка документација„ , објавен од страна на УНДП и Шведската Агенција за 
меѓународен развој (СИДА).   
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен Гласник 

на Општина Ресен“ .  
 

СОВЕТ   НА   ОПШТИНА  РЕСЕН  
 
 
БР. 08-2409/15                          Претседател  
02.12.2019 година                             Никола Станковски 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 објавување на Одлуката за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење на 

локалната демократија 
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  Се објавува Одлуката за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење 
на локалната демократија, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/12                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
    
 

Врз основа на член 36 став (1) од Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија„ број 5/02) и член 23 став (1) точка 47 од Статутот 
на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен„ број 7/10, 13/13, 8/15 и 
11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.12.2019 година, ја 
донесе следната 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на ЛОД – Методологија –  

Проект за јакнење на локалната демократија 
 
 

Член 1 
     Се усвојува ЛОД – Методологијата – Проект за јакнење на локалната 
демократија. 
 

Член 2 
     Составен дел на оваа Одлука е ЛОД – Методологијата – Проектот за јакнење на 
локалната демократија. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник„ 

на Општина Ресен. 
 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
БР.08-2409/16                                 
02.12.2019 година                                                                             Претседател                               
Ресен                                                                                         Никола Станковски с.р.                      

53



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
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 објавување на Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на Оштина 
Ресен за 2020 година 

 
  Се објавува Програмата за чистење на речните корита на подрачјето на Оштина 
Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/13                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
 

                 Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална  
              самоуправа (“Службен весник на Република Македонија,, бр. 5/02) и член 23 став (1)    
              точка 17 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен,, број  
              7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден                          
              02.12.2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

 
За чистење на речните корита на подрачјето 

на Општина Ресен за 2020 година 
 

Како еден од побитните општествени сегменти, животната средина 
на национално и локално ниво е легислативно проследена и регулирана 
со низа законски акти, како и со меѓународни конвенции, декларации и 
протоколи. Тргнувајќи од фактот дека секој има право на здрава животна 
средина исто така секој е должен да ја унапредува и штити животната 
средина.  

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

За регулирање на прашањата кои што се однесуваат на 
површинските води, вклучувајќи  ги и постојаните водотоци или 
водотоците во кои што повремено тече вода, езерата, акумулациите и 
изворите, подземните води, крајбрежните земјиште и водните 
живеалишта и нивното управување и заштитата од штетното дејство на 
водите и други мерки и активности се регулирани во Законот за водите од 
кој произлегува и обврската на единицата на локалната самоуправа да 
донесе една таква Програма.  
 
ЦЕЛИ 
           

Одржувањето на чисти речни корита и одводни канали е од 
исклучителна важност за заштита на населението, домовите, 
инфраструктура и земјоделските обработливи површини од ризикот од 
поплави. 

Во текот на 20 век, човекот се трудеше дасе бори против природата, 
а сега во 21 век имаме промена на пристапот, каде повеќе се работи на 
намалување на ризиците и зголомување на отпорноста. Тоа значи дека 
преку интегриран пристап, какде прво ќе разбереме кои се опасностите и 
изложеноста на поплави, а потоа со сеопфатен пристап да се намалуваат 
овие ризици со различен сет на мерки.  

Со донесување на оваа Програма пред се сѐ придонесува за 
минимизирање на евентуални штети од поплави, потоа минимизирање на 
деградацијата на животната средина и природата и секако заштита, 
зачувување и подобрување на расположливите екосистеми, во согласност 
со законските акти, надлежности, мерки и процедури, со ангажирање на 
неопходните ресурси на општината, регионот и Република С. Македонија. 

Сеопфатниот пристап, содржи и компонента на планирање, каде се 
превенира и спречува создавање на нови ризици, пошумување и 
менаџмент на вегетација, што има функција на забавување на водата и 
стабилизирање на сливното подрачје. 
 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
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Спроведувањето на Програмата е претставено со превземање на 
одредени мерки и активности за намалување на ризикот од поплавите. 

 
Наведените активности се однесуваат на чистење и уредување на 

речните корита во сливот на Преспанското Езеро. 
 
1.  Анализа на терен  
– Период за  спроведување на овие активности е месец Март – Април 2020 
година 
 
2.  Утврдување на приоритетните критични точки за чистење  
– Период за спроведување на овие активности е месец Март – Април 2020 
година 
 
3.  Чистење на речните корита 
- Чистењето на речните корита ќе опфаќа чистење и отстранување на 
вегетацијата  односно дрвната маса од речното корито, машински ископ 
на речен нанос и комунален отпад со проширување и продлабочување на 
критичните точки на речното корито, разастирање на материјали и 
формирање на насипи и транспортирање на отпадната маса до градската 
депонија. 
– Период за спроведување на овие активност е месец Јули – Август 2020 
година. 
 
4.  Каскадно уредување на речните корита 
– Период за  спроведување на овие активности е месец Август – 
Септември                              2020 година. 
 
5. Активностите од точката 3 се однесуваат на речните корита на 
подрачјето на Општина Ресен според следниот редослед: 
 

Речното корито на Голема Река – Делница 1 во должина од 1950 мˡ, 
локациите на опфатот се: мост Јанковец до мост Живинарска фарма во 
Ресен. Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, 
потрената работна рака и потребното време за извршување на овие 
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на 
подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Голема Река – Делница 2 во должина од 3500 мˡ, 
локациите на опфатот се: мост ЈП Македонски Шуми во Ресен до мост с. 
Горна Бела Црква. Количината на исчистениот материјал, потребната 
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механизација, потребната работна рака и потребното време за 
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на 
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Голема Река – Делница 3 во должина од 2000 мˡ, 
локациите на опфатот се: мост с. Горна Бела Црква до над село – Долна 
Бела црква. Количината на исчистениот материјал, потребната 
механизација, потребната работна рака и потребното време за 
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на 
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Источка Река – Дел 1 во должина од 3830 мˡ, 
локациите на опфатот се: излез од с. Болно до мостот на крстопат с. Евла 
– с. Болно. Количината на исчистениот материјал, потребната 
механизација, потребната работна рака и потребното време за 
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на 
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Источка Река – Дел 2 во должина од 450 мˡ, 
локациите на опфатот се: игралиште с. Царев Двор до старото училиште 
во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната 
механизација, потребната работна рака и потребното време за 
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на 
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Источка Река – Дел 3 во должина од 200 мˡ, 
локациите на опфатот се: првиот мост во с. Царев Двор до вториот мост 
во с. Царев Двор. Количината на исчистениот материјал, потребната 
механизација, потребната работна рака и потребното време за 
извршување на овие работи се според Акционен план за чистење на 
речните корита на подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Источка Река – Дел 4 во должина од 1900 мˡ, 
локациите на опфатот се: излезот од с. Царев Двор до манастир Иванден. 
Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, 
потрената работна рака и потребното време за извршување на овие 
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на 
подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Речното корито на Грнчарска Река – Дел во должина од 700 мˡ, 
локациите на опфатот се: с. Грнчари до новите гробиштата во селото. 
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Количината на исчистениот материјал, потребната механизација, 
потрената работна рака и потребното време за извршување на овие 
работи се според Акционен план за чистење на речните корита на 
подрачјето на Општина Ресен во 2020 година. 
 

Чистење на канали суводолици на подрачјето на Општина Ресен.  
 

              Мерките за намалување на ризикот од поплави, може да ги 
поделиме на: 
-     Структурни мерки, овие мерки вклучуваат и техничката заштита од поплави 

преку  
регулација на речните корита и изградба на заштитени градби во 
областите загрозени од поплави. 
-     Административни и регулаторски мерки, во рамките на овие мерки се врши: 
редовно одржување на речните корита, одржување на канализационите 
мрежи, воспоставување на депонија за градежен шут на подрачјето на 
општината, подобрување на системот за одводнување на земјоделското 
земјиште, зонирање на урбаните области, изградба на објекти отпорни на 
поплави и осигурувањето од ризик од поплавите. 
-     Институционални мерки, кои ги вклучуваат различните одговорности и 

засегнати  
Страни како што е општината, министерства и приватниот сектор. 
 
          Генерално, покрај планирањето, потребно е спроведување на 
следните мерки: 
 

 Редовно чистење на вегетацијата и отпад од речните корита во 
сливното подрачче 

 Рехабилитација и одржување на системот за одводнување во 
руралните средини 

 Проширување на профилот на Голема Река во критичните точки 
 Изработка на техничко-проектна документација и одредување на 

временската рамка за уредување на речното корито на Голема Река во 
градското подрачје 

 Градење на капацитетите и подигање на јавната свест за тоа како да се 
набљудува природата и што да се прави во случај на поплави. 

 
Реализацијата на Програмата ќе се одвива според приоритетот и 

редоследот на горе наведените активности. 
 
БУЏЕТ 

 
Финансиските средства потребни за реализација на горе наведените 

мерки и активности ќе се обезбедат од Владата на Република Македонија 
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согласно Акционен план за чистење на речните корита на подрачјето на 
Општина Ресен во 2020 година, кој ќе биде доставен до надлежниот орган 
задолжен за чистење на речните корита, и 100.000,оо денари кои ќе бидат 
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен за чистење на канали и 
суводолици на територијата на општината. 

 
Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во 

рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на 
Општина Ресен за 2020 година. 

 
За спроведување на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на 

Општина Ресен. 
 
Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавување во  ,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 

             СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

 
БР. 08-2409/17 
02.12.2019година                                                  Претседател              
Ресен                                                            Никола Станковски с.р. 

 
14.  

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за активности на мониторинг станицата на Преспанското 

езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година 
 

  Се објавува Програмата за активности на мониторинг станицата на Преспанското 
езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година, што 
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/14                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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     Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална 
самоуправа (‟Службен весник на Република Македонија„ број 5/02) и член 23 став 
(1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен (‟Службен гласник на Општина Ресен„ 
број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на 
ден 02.12.2019 година, донесе  
 

 
П Р О Г Р А М А  

за активности на Мониторинг станицата на Преспанското Езеро                                              
во с. Стење и Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани                                                       

за 2020 година 
 
 

I. ВОВЕД 
 

Заштитата на животната средина подразбира склоп на различни постапки и 
мерки кои го спречуваат загрозувањето на животната средина со цел зачувување 
на биолошката рамнотежа. Нејзината мултидисциплинарност произлегува од 
фактот што здравјето, животната средина и социјалните услови претставуваат 
комплекс од области и проблеми кои се во постојана интеракција. Според тоа, секое 
пореметување на состојбата на животната средина доведува до еколошки 
пореметувања и пореметување на социјалните односи, кои се меѓусебно условени 
и поврзани. Грижата за животната средина е од приоритетна важност за 
целокупното значење на општеството. 

Водата претставува еден од клучните елементи за постигнување одржлив 
развој на животната средина. Состојбата и квалитетот на водата е од големо 
значање за социо-економскиот развој, заштитата на животната средина, како и за 
опстанокот и добра состојба на човештвото. 

Водата како незаменлив ограничен ресурс, обновлив е само доколку со истиот 
соодветно се управува. Одржливо управување со водните ресурсси претставува 
голем предизвик и доколку со истите се управува ефикасно и урамнотежно, водата 
може да има клучна улога во обезбедување на социјална добросостојба, економски 
просперитет, како здрави екосистеми.  

Значаен дел од заштитата на животната средина завзема заштитата на водата, 
и тоа, како водата за пиење, така и водата од постоечките водотеци. 
Неконтролираното испуштање на отпад (индустриски, земјоделски, итн) доведува 
до зголемување на степенот на хемиско и биолошко загадување на водите, што 
директно се одразува врз целиот екосистем. 

Трилатералното Преспанско Езеро претставува екосистем од глобално 
значење. Неговиот базен е богат со уникатни живеалишта и видови, кои се особено 
значајни како на европско, така и на глобално ниво. Езерото, како едно од 
најстарите езера, во последните десеттина години се соочуваше со сериозни 
природни нарушувања, како загадување и еутрофикација, предизвикани, примарно, 
од неефективното планирање на користењето на земјата и водата. Како дел од 
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големиот проект на УНДП и Општина Ресен, за заштита на Преспанското Езеро, 
изградена е Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење, чија 
примарна цел е следење на состојбата и квалитетот на водата од Преспанското 
Езеро и речните корита на територијата на Општина Ресен. Во функција на 
мониторинг станицата е и еко – бродот, чија примарната цел е редовен мониторинг 
на водата, а покрај тоа, и за дополнителни научно – истражувачки активности. 
Покрај еко – бродот, набавен е и чамец, како дополнителна опрема за мониторинг 
активностите, со оглед на намаленото ниво на Преспанското Езеро и отежнетата 
ситуација со користење на еко бродот.                               Во Мониторинг станицата 
се вклучени две лица, хемиски инженер и капетан на бродот (воедно и одговорен 
за техничка поддршка).  

Северниот крајбрежен дел на Преспанското Езеро, заедно со дел од блатните 
екосистеми во непосредна близина на брегот, е значајно подрачје во национални 
рамки. Исклучителната местоположба и богатиот биодиверзитет резултираа со 
негово прогласување за Парк на Природа Езерани, согласно Законот за Заштита на 
природата, во 2012 година. Во функција на ПП Езерани функционира Инфо 
центарот во с. Езерани, ренџерската служба составена од тројца ренџери и 
ренџерското возило, чија примарна цел е надгледување, контрола и спроведување 
на Законот за Заштита на Природата во рамките на ПП Езерани. 

 
II. ЦЕЛИ  

      Целите на функционирање на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во 
с. Стење, Инфо – центарот на ПП Езерани во с. Езерани и ренџерската служба се, 
пред се, зачувување на животната средина, зачувување на водниот и блатните 
екосистеми, чување на разновидноста и квалитетот на екосистемот, и спречување 
на опасностите и ризиците за животната средина. Мониторингот, непосредната 
заштита и промоција на регионот претставуваат главна цел за постигнување на 
одржливо управување и развој на животната средина.     
 

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 

      Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната средина се 
од јавен интерес, заради што Општина Ресен е должна да планира соодветни 
активности и од својот буџет да обезбеди финансиски средства за таа цел. 

Една од надлежностите на ЕЛС, согласно Законот за локална самоуправа, е 
управување со води и заштита на водите од загадување и спречување на 
загадување на водата. Согласно тоа, мониторингот и следење на квалитетот на 
водите се неопходни за постигнувањена целите за заштита на животната средина  

Програмата ги утврдува активностите кои тековно се превземаат од Секторот за 
животна средина во Општина Ресен, со цел следење на состојбата на екосистемот 
на Преспанското Езеро, неговото крајбрежје и сливното подрачје, вклучувајќи: 

 
 Редовен мониторинг на водата од Преспанското Езеро 
 Редовен мониторинг на водата во сливното подрачје на Преспанското Езеро 
 Редовен мониторинг во ПП Езерани 
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Тие активност се спроведуваат преку: теренски мерење и мерење во лабораторија. 
  
      Покрај тоа, дефинирани се и дополнителни активности, кои индиректно 
придонесуваат за заштитата и унапредувањето на животната средина, меѓу кои: 
 
 Организирани едукативни посети од ученици и студенти, како од регионално, 

така и од национално ниво 
 Работни средби и состаноци во просториите на Мониторинг станицата и Инфо 

центарот 
 Дополнителни активности во склоп на заеднички проекти на Општина Ресен со 

невладини организации, научни институции и меѓународни донатори 
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IV. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
      
       Со цел зголемување на степенот на заштита на животната средина, секоја 
општина е должна да воведе програма со активности и мерки кон кои ќе се 
придржува во текот на предвидениот период. Што се однесува на заштитата на 
водата од Преспанското езеро, и заштитата на ПП Езерани, предвидени се 
следните мерки и активности: 
 

IV.1. Активности и мерки на Мониторинг станицата за Преспанското 
Езеро во с. Стење 

- Теренски активности 
- Лабораториски активности 
- Активности со еко – брод (и чамец) 
- Организирани посети од ученици и научни истражувачи 
- Организирација на работилници 
- Дополнителни активности 
- Дополнителни услуги 

 
            IV.2. Активности и мерки на Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани 

- Планирање, организирање и спроведување на едукативни настани за 
ученици, посетители и сл. 

- Одржување на инфо денови за настани врзани за заштита на природата 
- Одржување на активности во функција на промоција на заштитеното 

подрачје  
- Дополнителни активности 

 
IV.3. Активности и мерки на чуварската служба на ПП Езерани   

- Редовни, дневни и вечерни патроли во ПП Езерани 
- Вонредни контролни интервенции во случај на илегални активности  
- Вонредни контролни интервенции во случај на пожари, поплави и сл. 
- Планирање, организирање и спроведување на едукативни/еколошки 

прошетки низ заштитеното подрачје ПП Езерани 
- Набљдување и следење на состојбата во заштитеното подрачје 
- Надзор врз спроведувањето на дозволените актив-ности во заштитеното 

подрачје 
- Грижа за одржувањето на инфраструктурните објекти во заштитеното 

подрачје и 
- Дополнителни активности согласно Законот за заштита на природата 

  
IV.4. Дополнителни активности и мерки за одржување на Мониторинг 

станицата во с. Стење и Инфо центарот во с. Езерани 
  
IV.1. Активности и мерки на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. 
Стење 
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      Определбата за вршење на мониторинг во заштитеното подрачје, е неопходна, 
за реализација на следните цели: 

 Да се добијат статистички факти/податоци за квалитетот на водата во ПП ПЕ; 
 Идентификување и следење на се вкупните параметри што влијат на квалитетот на 

водата; 
 Идентификување на заканите 
 Градење на капацитетите на локалната самоуправа за вршење на ефикасен 

мониторинг на водите на СП ПЕ и сливното подрачје 
Главните активности на Мониторинг станицата во с. Стење се реализираат 

согласно мониторинг програмата изготвена од Хидробиолошки институт од Охрид, 
објавена на 22 јуни 2014 година, во рамките на проектот за заштита на 
Преспанското езеро. Согласно програмата, активностите генерално се 
распределени по долунаведениот редослед. 

 
1. Теренски активности  
 
1.1. Езеро 

 
Излегување на терен по езеро, вршење in situ анализи и собирање примероци 

за лабораториски испитувања од 9 определени точки, од кои, на 3 точки се врши 
профилно анализирање (се анализира вода од 4 различни длабочини). 
Анализирани точки: SP1 – Казан (0m, 10m, 20m, 30m); SP 2 – Пред остров (0m, 
5m, 10m, 19m); SP3 – Централна (0m, 5m, 10m, 15m); SP4 – Наколец (0m); SP5 – 
Сливница (0m); SP6 – Асамати (0m); SP7 – Езерани 1 (0m); SP8 – Езерани 2 (0m); 
SP9 – Отешево (0m). 
Фреквенција на активности 
Во зависност од временските услови, предвидените излегувања на терен се 
следните: 

 Јануари – мај: 1 излегување / месечно (на секои 30 денови) 
 Јуни – Септември: 2 излегувања / месечно (на секои 15 денови) 
 Октомври – Декември: 1 излегување / месечно (на секои 30 денови) 

 
1.2.  Реки 
 

Во мониторинг програмата се опфатени сите поголеми речни водотеци кои 
директно се влеваат во Преспанското Езеро. Целта на нивното мониторирање е 
следење на степенот на онечистување кое тие го предизвикуваат врз Преспанското 
Езеро.  
Се анализираат: Голема, Источка, Кранска и Брајчинска Река, со вкупно 8 
испитувани точки: SPR 1 – Голема Река (горен тек); SPR 2 – Голема Река 
(Макпетрол); SPR 3 – Голема Река (Бела Црква); SPR 4 – Источка Река; SPR 5 – 
Брајчинска Река (горен тек); SPR 6 – Брајчинска Река (долен тек); SPR 7 – Кранска 
Река (горен тек); SPR 8 – Кранска Река (долен тек). 
Фреквенцијата на испитувања, во зависност од временските услови, е 1 
излегување / месечно, меѓутоа, во случај на забележани абнормални резултати и 
појави, се излегува и до 2 пати / месечно.  
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2. Лабораториски активности 

 
      Покрај in situ испитуваните параметри (температура, боја, матноста, pH, 
кондуктивитет и растворен кислород), излегувањата на терен се проследени со 
лабораториски испитувања на примероците вода. Лабораториски испитувани 
параметри, и кај езерската и кај речните водни примероци се: 
 
 Концентрација на вкупен азот 
 Концентрација на вкупен фосфор 
 Концентрација на амонијак 
 Концентрација на фосфати 
 Концентрација на нитрити 
 
Времетраењето на лабораториските активности зависи од бројот на проби за 
анализа, најчесто, 3-4 работни денови после излегувањето на терен. 
 

3. Активности со еко брод и чамец 
 

Покрај примарните активности, мониторинг на водата од Преспанското Езеро, 
еко бродот се користи и за дополнителни, научно – истражувачки активности 
поврзани со заштитата и унапредувањето на водениот екосистем. Ваквиот тип на 
истражувања, кои најчесто се дел од проекти на надворешни институции во 
соработка со Општина Ресен, се спроведуваат преку претходен Договор на 
секторот за животна средина од Општина Ресен и институцијата која го спроведува 
истражувањето, со претходно одреден ценовник за користење на просториите и еко 
бродот. Фреквенцијата на ваквите активности зависи од потребите на проектите. 
Покрај еко бродот, и обезбедениот чамец е наменет за спроведување на тековните 
активности.  

 
4. Организирани посети од ученици  
 

Тековно, Мониторинг станицата во с. Стење е посетувана од групи ученици, 
како од регионално, така и од национално ниво. Целта на ваквите посети е 
здобивање на примарно познавање за функционирањето и примарната намена на 
станицата, како и за мерките и активностите кои се преземаат за заштита на 
Преспанското Езеро.  

 
5. Организација на работилници 

 
Мониторинг станицата со нејзините капацитети е место за одржување на 

работилници и конференции од научен карактер за потребите на тековните 
проекти.  

6.   Дополнителни мониторинг активности 
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Покрај вообичаените мониторинг активности, вработените во станицата, заедно 
со ренџерската служба, се директно вклучени во мониторинг на карактеристични 
видови во и околу Преспанското Езеро. Станува збор за видови кои се на листата 
на заштитени, вклучувајќи: мониторинг на птици, мониторинг на видра, мониторинг 
на хабитати, мониторинг на вилински коњчиња. Активностите се реализираат како 
дел од проект на Општина Ресен со Македонското Еколошко Друштво (МЕД), чија 
основна цел е зачувување на биодиверзитетот во ПП Езерани и Споменикот на 
природата Преспанско Езеро, и истите се најфреквентни во текот на пролетниот и 
летниот период. 

 
7.   Дополнителни услуги 

Врз основа на претходно одреден ценовник, донесен со Одлука на Советот на 
Општина Ресен, просториите во Мониторинг станицата, хемиската и биолошката 
лабораторија и еко бродот се достапни за изнајмување за научно – истражувачки 
цели. Покрај тоа, како тековни услуги кои ги нуди станицата, се и издавање на 
сместувачките капацитети на групи истражувачи од земјата или странство.  

 
IV.2. Aктивности и мерки на Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани 

 
      Инфо центарот за ПП Езерани, лоциран во ОУ Браќа Миладиновци во с. 
Езерани, е пуштен во функција во октомври 2013 година, со примарна цел, 
спроведување на посети, пречек, запознавање и упатување на посетители за 
состојбата на ПП Езерани, со сите природни богатства и видови кои егзистираат на 
неговата територија. 
IV.3. Активности и мерки на чуварската служба на ПП Езерани  

 
      Во функција на ПП Езерани е ренџерската служба, составена од тројца ренџери, 
чија основна задача е контролирање и спроведување на Законот за заштита на 
животната средина во рамките на заштитеното подрачје.     
Генерално, активностите на ренџерската служба/чуварската служба, се сведуваат 
на: 
 

1. Редовни, дневни и вечерни контроли во ПП Езерани 

Поради потребата од секојдневно следење на состојбата во ПП Езерани, 
ренџерската служба врши секојдневни контроли во ПП Езерани, опфаќајќи го 
подрачјето од Сирхан до Езерани. Во зависност од временските услови, контролите 
се спроведуваат со ренџерскиот џип и пешки, со цел, секојдневно добивање 
информации за ситуацијата на заштитеното подрачје. Контролите се реализираат 
групно или поединечно, во зависност од потребата за мониторирано подрачје.  
Фреквенцијата на контроли: секојдневно, дневни и вечерни.  

2. Вонредни контролни интервенции во случај на илегални активности,  пожари, 
поплави и сл. 

 
Во ПП Езерани, како заштитено подрачје, се забранети сите активности кои 

опфаќаат искористување на неговите природни богатства. Тука влегуваат: забрана 
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за лов и риболов, забрана за ископување на песок и забрана за сечење дрва. 
Поради традиционалните навики на локалното население за искористување на 
природните ресурси, неопходни се вонредни интервенции од ренџерската служба, 
без разлика на работното време. Покрај тоа, не ретко е и палењето на пожари, што 
повторно, ја наметнува потребата за излегување на терен.  
Фреквенцијата на вонредните активности зависи од тековните потреби во ПП 
Езерани. 
 

3. Планирање, спроведување и организирање едукативни/еколошки прошетки  
низ ПП Езерани 

 
Постојано, ПП Езерани е локација од интерес за ученици, научни соработници и 

други групи на посетители од регионално и пошироко ниво. Вообичаено, турите се 
сведуваат на пречек и краток вовед за ПП Езерани во Инфо центарот од страна на 
ренџерската служба, а потоа упатување кон ПП Езерани, пропратени од ренџерите, 
со цел разгледување на заштитеното подрачјето со сите природни убавини. 
Најчесто, групите се упатуваат до посматрачницата во ПП Езерани од каде имаат 
најубав увид на целата локација.  
Фреквенцијата на тури: зависно од потребите на училиштата и другите 
посетители. 
 

4. Надзор врз спроведувањето на дозволените актив-ности во заштитеното 
подрачје  

 
      Постојано, во рамките на своите активности, ренџерската служба/чуварската 
служба е присутна со засегнатите страни кои вршат некои од дозвелените активности во 
границата на паркот. 
Фрекфенцијата на присуство, секогаш кога има такви активности 

 
5. Грижа за одржувањето на инфраструктурните објекти во заштитеното 

подрачје и 

      Една од обврските на ренџерската служба, согласно Законот, е одржување на 
инфраструктурните објекти во заштитеното подрачје, како што се: инфо центарот 
во Езерани, едукативните патеки, посматрачницата, инфо таблите и др. 

6. Дополнителни активности 
 
Покрај вообичаените активности, Инфо центарот во с. Езерани и ренџерската 

служба, се дел од дополнителни активности, работилници, едукативни тури и 
семинари, во склоп на проекти на Општина Ресен, самостојни или во соработка со 
невладини организации. Меѓу нив се вклучуваат и теренски активности за 
мониторинг на заштитените видови во и околу Преспанското Езеро: птици, видра, 
вилински кончиња, како и мониторинг на специфични хабитати. 
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Фреквенцијата на дополнителните активности зависи од потребите, додека 
мониторингот на видовите и хабитатите се најфреквентни во текот на пролетниот 
и летниот период. 
 
IV.4. Дополнителни активности и мерки за одржување на Мониторинг 
станицата во с. Стење и Инфо центарот во с. Езерани 

 
      Покрај вообичаените, дел од активностите и мерките на вработените во 
Мониторинг станицата во с. Стење и ренџерската служба од ПП Езерани, се и 
одржување на просториите и дворните површини, кои вклучуваат, постојано 
чистење и одржување на хигиената, косење на тревата, како и одржување на 
ренџерскиот џип и еко бродот.  
 
      Крајната цел на управувањето со екосистемот, како што е  водата, е 
подобрувањето на управувањето со водните ресурси со кој ќе се овозможи 
финансиска самоодржливост на системот. 
       
      За постигнување на таква цел потребно е во иднина да се интензивираат 
активностите во насока на: воспоставување на сеопфатен мониторинг систем на 
водите во заштитеното подрачје, воспоставување на систем за процена и 
изработка на Планови за управување со ризици, зајакнување на институцијалните 
капацитети на локално и централно ниво за спроведување на политики во сектор 
води и секако зголемување на степенот на инвестиции во подобрувањето со 
управувањето со водните ресурси како природни екосистеми. 
   
      Составен дел на оваа Програма е следниот табеларен преглед на мерки и 
активности, како и преглед на извори на финансирање на мерките и активностите 
во Програмата.  
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Ред.
бр. Планирана активност Носител Период на

реализација

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
ВКУПНОБуџет на

Општина
Ресен

Буџет на
Република

Македонија
Донации Останато

I. Активности и мерки на Мониторинг станицата за Преспанското Езеро во с. Стење

1. Теренски активности (со еко брод, чамец и ренџерски џип) Општина
Ресен 2020 год. 35.000

2. Лабораториски активности-потребни работи Општина
Ресен 2020 год. 100.000

3. Дополнителни активности (огрев, опрема, струја) Општина
Ресен 2020 год. 10.000

4. Одржување на просториите и дворните површини Општина
Ресен 2020 год. 25.000

5. Одржување на еко - бродот Општина
Ресен 2020 год. 10.000

6. Одржување на престаништото Општина
Ресен 2020  год. 30.000

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.1 210.000 Вкупно од мерка 4.1 210.000
II. Активности и мерки на Инфо центарот на ПП Езерани во с. Езерани и ренџерската служба

7. Редовни дневни и вечерни патроли Општина
Ресен 2020 год.

30.000
8. Вонредни контролни интервенции Општина

Ресен 20120 год.

9. Дополнителни активности (огрев, опрема, струја) Општина
Ресен 2020 год. 15.000

10. Одржување на просториите и дворните површини Општина
Ресен 2020 год. 5.000

11. Одржување на ренџерскиот џип Општина
Ресен 2020 год. 30.000

12. Набавка на потребна опрема за ренџерската служба Општина
Ресен 2020  год. 60.000

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.2 140.000 Вкупно од мерка 4.2 140.000
III. Дополнителни активности и мерки за одржување на Мониторинг станицата во с. Стење и Инфо центарот во с. Езерани

13. Дополнителна опрема/работи Општина
Ресен 2020 год. 10.000

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.3 10.000 Вкупно од мерка 4.3 10.000
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V. ФИНАНСИСРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за активности на Мониторинг станицата на Преспанското Езеро во с. Стење, Инфо центарот на ПП Езерани во с.
Езерани и ренџерската служба за 2020 година, ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства
за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

Мерка Средства од Општина Ресен Останати Средства Вкупно средства
I 210.000,00 денари / 210.000,00 денари
II 140.000,00 денари / 140.000,00 денари
III 10.000,00 денари / 10.000,00 денари

ВКУПНО 360.000,00 денари / 360.000,00 денари

VI. ДИНАМИКА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

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

VII.ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

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

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2409/18
02.12.2019 година Претседател
Ресен Никола Станковски
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15.  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програмата за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 
2020 година 

 

  Се објавува Програмата за заштита на природата во Парк на Природата Езерани 
за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  
02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/15                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на 
природата ("Службен весник на Република Македонија" број 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), 
член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со 
заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата 
("Службен весник на Република Македонија" број 26/12), а во врска со член 22 
став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за локална самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" број 5/02), член 23 став (1) точка 43 од 
Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" број 7/10, 
13/13, 8/15 и 11/15), Советот на општина Ресен на седницата одржана на ден 
02.12.2019 година, донесе 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за заштита на природата во ПП Езерани за 2020 година 

 
 
 
I. ВОВЕД 
 

Годишната програма за заштита на природата во Паркот на природата 
Езерани (ППЕ) за 2020 година е изготвена врз основа на обврската која 
произлегува од член 98 став (1) и став (6) од Законот за заштита на природата 
("Службен весник на Република Македонија" број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), како и согласно 
член 7 став (4) од Правилникот за содржината на плановите за управување со 
заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата 
("Службен  весник  на  Република Македонија"  број 26/12)  според  кој  годишната 
програма за заштита на природата треба да содржи: 

 
 акции кои треба да се спроведат во рамките на секоја програма и/или 

подпрограма од планот за управување во тековната година со индикатор 
за спроведување на акцијата и одговорно лице/тело за спроведување; 

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

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

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

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

 
Предлогот за Годишната програма за 2020 година произлегува од 

Планот за управување со Паркот на природата Езерани за периодот 2012-2021 
кој е усвоен од Општина  Ресен,  по  претходно  прибавената  согласност  од  
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Управата  за  животна средина при Министерството за животна средина и 
просторно планирање (допис број 1732/10 од 27.08.2012 година). По добивање 
на согласност за програмата за 2020 година, доколку има забелешки од 
Управата за животна средина, ќе се пристапи кон измени, согласно 
забелешките и препораките од Управата, а потоа истата ќе биде спроведена. 

Согласно Планот за управување, активностите се групирани во 6 
програми:  

 
(1) Спречување  и/или  ублажување  на  ефектите  од  земјоделското  

производство  во близина на ПП Езерани, 
(2) Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните 

комунални дејности во близина на ПП Езерани;  
(3) Истражување, конзервациски активности и мониторинг;  
(4) Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест;  
(5) Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување 

на локалитетот "Езерани" на Преспанското Езеро за Парк на природата; и  
(6) Намалување или управување со факторите кои влијаат врз 

засилување на природните еколошки промени на кои подлежи ППЕ.  
 
Согласно ПУ, за секоја од 6-те програми  е  поставена  цел  за  чие  

остварување  со  поставени  подетални  или специфични   цели   според   кои   
активностите   од   програмата   се   групирани   во подпрограми. 

Треба да се спомне дека Годишната програма за 2020 година вклучува 
активности кои се отпочнати со реализација во текот на претходните години, 
како и активности кои се предвидени за 2020 година како што е предвидено со 
Планот за управување. На овој начин,  со реализација на Годишната програма 
за 2020 ќе се продолжи со правење на значаен исчекор кон спроведување на 
Планот за управување како што беше во изминатата 2019 година. 

Годишната програма за заштита на Парк на природа Езерани содржи 36 
активности групирани согласно горе споменатите 6 програми. Во табелата е 
даден преглед на сите активности предвидени за 2020 година и динамиката за 
нивно спроведување, додека деталните информации за секоја од нив се 
дадени во табелите во следните поглавја, согласно Правилникот за 
содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и 
годишните програми за заштита на природата. 

Во  наредниот период,  Општина  Ресен,  целосно  ќе  биде  посветена  
на реализација на обврските кои произлегуваат од новите проекти: 

 Подобрување на управувањето со заштитените подрачја, 
 ПОНТ, 
 Екопотенцијал-Подобрување на идните придобивки од 

екосистемите преку набљудување на Земјата. 
   
Проектите имаат за цел да ја подобруваат заштитата на природата и 

да промовираат одржливо   користење   на   природните   ресурси,   да   го   
зголеми   капацитетот  на структурите  за  управување  на  заштитените  
подрачја,  локалните  самоуправи и граѓанските организации за управување 
и промовирање на заштитените подрачја и природните ресурси на 
професионален и одржлив начин со посебен акцент на подрачјето погодно за 
мрежата Натура 2000, односно пилот подрачје Натура 2000. 
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Оваа програма, во процес на изработка, од моментот на изготвување на 
листа на податоци за подрачјето преку процена на заканите во подрачјето до 
оцена на резултатите односно постигнувањата, е изработена согласно МЕТТ-
алатката која ги дава насоките како до поефективно управување со 
заштитенето подрачје Парк на природа Езерани.  
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Програма 1: Спречување и/или ублажување на ефектите од земјоделското производство во близина на ПП Езерани 

 

 
Активности 

 

 
Индикатор 

 
П

р
и
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р

и
те

т 

 

 
Имплементатор 

 
 

Потребни 
Ресурси 

 

 
Трошоци 

 
 

Извори на 
финансирање 

 
 

Засегнати страни / 
предуслови 

Подпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ 
1. Поставување на јасна 
граница на ПП Езерани 

Маркирана и јасно 
определена граница 

1 Општина Ресен  
Тело за 
управување со 
Езерани парк на 
природа 

Јавни набавки 100.000 Донатори, Оштина 
Ресен 

Месни заедници кои граничат 
со подрачјето: Волкодери, 

Покрвеник, Перово, Грнчари, 
Асамати, Езерани, 

МЗШВ, ЈК Пролетер, 
ЈПМШ/Ресен 

2. Подигање на јавната свест 
на засегнатото локално 
население (види 
подпрограма 4.2) 

Спроведување на 
информативни состаноци, 
предавања во засегнати 
месни заедници, основни 
училишта и средно училиште 
и медиумски презентации 

1 Тело за 
управување 

Јавни набавки 30.000 Донатори, 
Општина 

Ресен 

Општина Ресен, НВО-и, 
истражувачки институции, 
локални месни заедници, 

основни и средно училиште 

Подпрограма 1.2: Да се спречи уништувањето на стаништата и видовите засегнати од ваквите активности 

3. Подигање на свеста кај 
земјоделците 
 
 
 

Спроведување на 
информативни состаноци, 
одржување на трибини 
 
 

2 Општина Ресен,  
Тело за 
управување 
 
 

 30.000 Донатори, 
Општина 

Ресен 

Индивидуални земојоделци, 
Сојуз на земјоделски 

здруженија,  Општина Ресен, 
НВО-и, МЗШВ 

Подпрограма 1.3: Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од гол емата влажност 

4. Забрана на индивидуално 
дренирање во рамките на 
ППЕ 

Нема индивидуално 
дренирање во рамките на 
ППЕ 

1 Општина Ресен,  
Тело за 
управување 

/ / / Засегнати месни заедници, 
водостопанство, 

индивидуални земојоделци, 
МЗШВ, Општина Ресен 

Подпрограма 1.6: Намерни пожари 
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5. Подигање на јавната свест Изготвени брошури и летоци 
за негативното влијание на 
пожарите врз ПП Езерани и  
природните вредностите 

1 Тело за 
управување, 
Општина Ресен 

Јавни набавки 8.000 УНДП, 
Општина 

Ресен 

Општина Ресен, Македонски 
Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУППЕ 

6. Зголемена контрола на 
чуварската служба 

Спроведување  на редовни 
патролни контроли 

1 Тело за 
управување, 
Општина Ресен 

Јавна набавка 80.000 Општина 
Ресен 

Општина Ресен, Македонски 
Шуми, ЦУК, ДЗС, ТУППЕ 

 
Програма 2: Спречување и/или ублажување на ефектите од несоодветните комунални дејности во близина на ПП Езерани 
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Имплементатор 

 
 

Потребни 
ресурси 

 
 
 

Трошоци 

 
 

Извори на 
финансирање 

 
 

Засегнати страни / 
предуслови 

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

Ефикасно функционирање 
на системот за собирање на 
биоразградлив 
органски отпад во 
населените места околу 
подрачјето на Парк на 
природа Езерани  

1 Општина Ресен Јавни набавки 1.250.000 Општина, ЈКП 
Пролетер 

УНДП 
и донатори 

Општина Ресен, 
ЈКП Пролетер и 

УНДП 

8.Воведување систем за 
преработка на отпадот од 
кроење – брикетирање / 
пелетирање (види 
подпрограма 3.6) 

Интегрирање на 
управувањето со 
биоразградливиот отпад во 
системот за управуање со 
отпад во Општина Ресен   

2 Пролетер,  УНДП и 
Општина Ресен 

/ / / Општина Ресен и 
ЈКП Пролетер 

9.Подигање на јавната 
свест за штетноста на 
отпадот во ЗПЕ и 
воопшто (види 
потпрограма 4.2) 

Спроведени едукативни 
кампањи 

2 Општина Ресен Јавни набавки 30.000 Донатори, 
Општина Ресен 

Пролетер,  
Општина, НВО 

Подпрограма 2.2: Ефикасно третирање на отпадните води во регионот 
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10.Отстранување на дел 
од трската и нејзина 
обработка (брикетирање 
/ пелетирање / 
производство на 
сувенири или друго) 
(види потпрограма 3.6)  

 

Спроведување на план за 
управување со трската  
  
 

2 Пролетер,  
Општина 

/ / / Пролетер,  
Општина, НВО-и 

Подпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ 

11. Контрола на 
искористување на песокот 
преку обиколки по 
специјално дизајнирани 
протоколи на чуварската 
служба 

Изготвени протоколи и 
спроведени од тројца 
вработени ренџери со 
дефинирани задачи 

1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен 

/ / / Општина Ресен, 
Водостопанство 

12. Подигање на јавната 
свест 

Спроведени обуки 2 Тело за 
управување 

/ / / Општина Ресен, 
УНДП, НВО-и, 

засегнати месни 
заедници 

 
Програма 3: Истражување, конзервациски активности и мониторинг 
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Засегнати страни / 
предуслови 

Подпрограма 3.1: Соработка со научни институции, невладини организации и студентски здруженија 
13. Потпишување на 
меморандуми со НВО-и, 
научни институции и 
други 

Потпишан меморандум 1 Тело за  
управување 

/ / / Општина Ресен МЖСПП, 
УНДП и 
 НВО-и 

14. Воспоставување 
контакти и остварување 
соработка со меѓународни 
институции за наука и 
заштита 

Остварена соработка, 
посети и формирање на 
тело за соработка 

1 Тело за 
управување 

/ / / Општина Ресен 
МЖСПП, УНДП, НВО-и 

Подпрограма 3.2: Определување на инпут на загадувачки материи од Голема Река 
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15. Воспоставување 
мониторинг на Голема 
Река и подземните води 

Спроведување на мониторинг 2 Општина Ресен, 
Донатори 

/ / / УНДП, Општина Ресен, ХБЗ, 

Подпрограма 3.5: Ревитализација на преостанатата евлова шума во ППЕ 

16.Изработка на студија 
за рехабилилтација на 
евловата шума 

Изработена студија 2 УНДП, МЕД, / / / Општина Ресен 

Подпрограма 3.8: Управување со алохтони и инвазивни видови 

17.Изработка на  Програма 
за отстранување на туѓите и 
инвазивни видови во 
согласност со можностите 

Изготвена програма 2 УНДП, 
Истражувачи 
институции 

 100.000 Донатори, 
Општина Ресен 

Општина Ресен 

18. Соработка со 
концесионерот на рибниот 
фонд и управувачот на 
Преспанското Езеро за 
контрола на туѓите видови 

Потпишување и 
спроведување на 
меморандум за соработка 
со концесионерот на 
рибниот фонд 

1 Општина Ресен, 
Концесионер 

/ / / Месни заедници кои 
граничат со 
подрачјето: 
Волкодери, 

Покрвеник, Перово, 
Грнчари, Асамати, 
Езерани, МЖСПП, 
МЗШВ, МТВ, ЈКП  

Пролетер, 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 4: Едукација, информирање, промовирање и подигање на јавната свест 
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Подпрограма 4.2: Подигање на свеста кај локалното население за штетните последици од земјоделските и комунални активности 
19. Креирање на 
едукациска програма за 
локално население која 
ќе опфати: (види 
потпрограми 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.1 и 2.3) 
пречистување на водите 

Усвоена програма 1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен 

Јавни набавки 10.000 Општина 
Ресен, ПОНТ 

Општина Ресен, МЗШВ, 
МЖСПП, МТВ, месни 

заедници 

Подпрограма 4.3: Подигање на свеста кај локалното население за општото значење за биодиверзитетот на ППЕ 
20. Креирање на 
програма за едукација на 
локално население 

Усвоена програма 1 Општина Ресен, 
Истражувачи 
организации 

Јавни набавки 10.000 Општина Ресен Месни заедници кои 
граничат со подрачјето: 
Волкодери, Покрвеник, 

Перово, Грнчари, Асамати, 
Езерани, МЗШВ, 

МЖСПП/Сектор природа и 
ККЈ, ЈКП Пролетер, 

ЈПМШ/Ресен 

21. Предавања во основни 
училишта и средно 
училиште 

Спроведени предавања 1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен 

/ / Општина Ресен Општина Ресен, 
Истражувачки организации, 
средно и основни училишта, 
МЖСПП/Сектор природа и 

ККЈ, МОН 

Подпрограма 4.4: Едукација на јавноста и промоција на ППЕ 
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22. Спроведување на 
специјално дизајнирани тури 
за посетители 

Дизајнирани тури 1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен 

/ / / Општина Ресен, Месни 
заедници кои граничат со 
подрачјето: Волкодери, 

Покрвеник, Перово, Грнчари, 
Асамати, Езерани, МЖСПП/ 
Сектор природа и ККЈ, МЛС, 

МЗШВ, ЈКП 
Пролетер, ЈПМШ/Ресен 

 

23. Едукациски патеки за 
ученици 

Дизајнирани и едукативно 
исмислени патеки 

1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен, 
Донатор 

/ / / Општина Ресен, Месни 
заедници кои граничат со 
подрачјето: Волкодери, 

Покрвеник, Перово, 
Грнчари, Асамати, Езерани, 
МЖСПП/Сектор природа и 

ККЈ, МЛС, МЗШВ, ЈКП 
Пролетер, ЈПМШ/Ресен 

24. Биолошки водичи Изготвен водач 2 Тело за 
управување, 

Општина Ресен, 
Донатор 

 100.000 Општина Ресен, 
Донатори 

Експерти, Општина Ресен 

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

Презентирана програма 1 Општина Ресен / / / / 

26. Формирање на совет 
на засегнати страни 

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

1 Тело за 
управување, 

Општина Ресен 

/ / / Месни заедници кои 
граничат со подрачјето: 
Волкодери, Покрвеник, 

Перово, Грнчари, Асамати, 
Езерани, МЖСПП/Сектор 

природа, МЗШВ/ПЕ Ресен, 
ЈКП Пролетер, ЈПМШ/Ресен, 

ЦУК, ДЗС, Ловни 
здруженија, Риболовни 

здруженија, МЕД, локални 
НВО-и 
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Подпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ 
27. Изработка на WEB 
портал и оддржуавање на 
истиот или вклучување на 
Езерани во веќе 
постоечките портали за 
Преспанско Езеро или 
Преспа Парк користење на 
медиумите 

Дизајнирана веб страна 1 Општина Ресен, 
Тело за 

управување 

Јавни набавки 35.000 УНДП, Општина 
Ресен 

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

МЕ/Сектор туризам 

28. Користење на 
медиумите 

Медиумска промоција 1 Општина Ресен / / / / 

 
Програма 5: Имплементација на релевантните закони и Законот за прогласување на локалитетот „Езерани“ 
на Преспанското Езеро за Парк на природата 

 
 

Активности 

 
 

Индикатор 

 
П

р
и

о
р

и
те

т 

 
 

Имплементатор 

 
 

Потребни 
Ресурси 

 
 

Трошоци 

 
 

Извори на 
финансирање 

 
 

Засегнати страни / 
предуслови 

Подпрограма 5.1: Стопирање на нелегален неодржлив риболов 
29. Трајна забрана на 
риболов во ППЕ (делот во 
Преспанско Езеро и 
Голема Река) во 
координација со планот за 
управување со рибниот 
фонд 

Целосно спроведување на 
планот и законот 

1 Општина Ресен, 
концесионер 

/ / / Риболовни здруженија, 
Државен инспекторат за 

животна средина, Државен 
инспекторат за рибарство и 

аквакултура, МВР/ПСОН 
Ресен 

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

Воспоставени редовни 
консултации 

1 Општина Ресен, 
тело за 

управување, 

/ / / / 

Подпрограма 5.2: Стопирање на нелегален неодржлив лов 
31. Соработка со 
одговорните институции 
(полиција, концесионери 
на соседните подрачја) 

Воспоставени редовни 
консултации и асистенции 

1 Општина Ресен, 
полиција 

/ / / / 
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Подпрограма 5.3: Стопирање на нелегална сеча 
32. Примена на законска 
регулатива (изработка на 
брошура за законските 
обврски) 

Изработка на 
пропаганден материјал 

1 Општина Ресен, 
Тело за 

управување 

Јавни набавки 20.000 Општина Ресен / 

Подпрограма 5.4: Целосна и правилна имплементација на законите 
33. Посета на слични 
заштитени подрачја 
(законската регулатива и 
одржливото управување 
на заштитените подрачја) 

Реализирана студиска 
посета на заштитено 
подрачје 

1 ПОНТ, Општина 
Ресен 

/ / ПОНТ, 
донатори 

Општина Ресен, 
МЖСПП/Сектор за природа 

34. Идентификација  на 
донатори 

Формирање и ажурирање 
на база на донатори 

1 Општина Ресен / / / Влада на РСМ, МФ 
МЖСПП  

 
Програма 6: Намалување или управување со факторите кои влијаат врз засилување на природните еколошки промени на кои подлежи ППЕ 

 
 
 

Активности 

 
 
 

Индикатор  
П

р
и

о
р

и
те

т 

 
 
 

Имплементатор 

 
 

Потребни 
Ресурси 

 
 
 
Трошоци 

 
 

Извори на 
финансирање 

 
 

Засегнати страни / 
          предуслови 

Подпрограма 6.2: Ублажување на процесот на еколошка сукцесија на стаништата 

35.Подобрување на 
ефикасноста на станицата 
за пречистување  
(општина Ресен) 
 
 
 
 
 

Надградување на 
системот и 
технологијата за 
прочистување 

1 ЈКП Пролетер  / Донатори Општина Ресен, 

Подпрограма 6.3: Ублажување на ефектите што ги носат климатските промени 
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36.Процена на 
придонес кон 
ублажување на 
последиците од 
климатските промени 
(секвестрација на 
јаглерод) со обновата 
на евловата шума 
донатори 

Изготвена студија 3 Истражувачки 
организации 

/ / ПОНТ, МЕД Општина Ресен, Донатори 

83



 

 

 

 

 
II - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата за заштита на природата во ПП Езерани за 2020 година, ќе биде 
финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните 
средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, и од 
донаторски средства. 

Во  Буџетот  на  Општина  Ресен,  за  реализација  на  мерките  и  
активностите содржани во Програмата, потребно е обезбедување на средства 
во вкупен износ од 300.000,00 денари. 
 
III - ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

Динамиката за реализација на Програмата ќе зависи од створените правни 
и технички услови, како и од обезбедувањето на средствата во Буџетот на 
Општина Ресен. 
 
IV - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

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

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

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 

 
 
Бр.08-2409/19 
02.12.2019 година                                                                            Претседател             
Ресен                                                                                           Никола Станковски 
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10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 

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 објавување на Програмата за управување со отпад  
 во Општина Ресен за 2020 година 

 
  Се објавува Програмата за управување со отпад во Општина Ресен за 2020 
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  
02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/16                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 19 став (1) точка 2 од Законот за управување со отпад
("Службен весник на Република Македонија" број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
143/08, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16
), а во врска со член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална
самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 5/02) и член 23
став (1) точка 47 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина
Ресен" број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен седница
одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за управување со отпад на Општина Ресен

ВОВЕД

Отпадот претставува голем проблем
и огромен предизвик.

Согласно Закон за управување со отпад ("Службен весник на Република
Македонија" број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12,
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), отпад е секоја
материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад што создавачот
или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара
да ја/го отфрли.

Управувањето со отпадот претставува збир на активности, мерки и
одлуки наменти за избегнување и намалување на количеството на создадениот
отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот и
здравјето на луѓето вклучувајќи го и постапувањето со отпадот.

Управувањето со отпадот претставува еколошки, социјален и економски
предизвик.  Отпадот претставува негативен одраз на општеството кога со него
се постапува на несоодветен начин. Предизвикува нарушување на естетско
визуелните карактеристики на пределот, загадување на животната средина и
загрозување на здравјето на луѓето.  Системот за управување со отпадот
главно се базира на собирање и отстранување на отпадот. Собирањето,
транспортот и депонирањето на отпадот е обезбедено од страна на Јавните
Комунални Претпријатија (ЈКП).

Управувањето со отпад ги применува постапките кои нема да доведат
до:

 Ризик од загадување на водата, воздухот и почвата,
 Предизвикување пожар и експлозија,
 Појава на бучава,
 Појава на непријатен мирис,
 Загрозување на постоечката флора и фауна,
 Штетни влијание на културно-историските, естетеските и

природните вредности на регионот.
Уставот на Република С. Македонија го пропишува правото на секој

граѓанин на здрава животна средина, но и обврската да ги штити и да ги
унапредува животната средина и природата. Според тоа, државата е должна

86



2

да обезбеди здрава животна средина за сите своите граѓани. Во оваа смисла,
со процесот на децентрализација во земјата, многу надлежности од оваа
област беа делегирани на општините.

Општините во РСМ, врз основа на Законот за управување со отпад,
Националната стратегија за управување со отпад и европските Директиви кои
ја регулираат оваа област, се должни да донесуваат и да спроведуваат
стратешки, плански и програмски документи за управување со отпадот.

Одржливото управување со отпад е еден од предусловите за добар
квалитет на сите сегменти во заштитата на животната средина.  Тоа
претставува:

ПРОБЛЕМ:

 Оптоварување на животна средина;
 Влијанија врз здравјето;
 Загуба на ресурси (суровини, енергија).

ПРЕДИЗВИК:

 Заштита на животна средина;
 Одржливост;
 Алатка за развој.

Општините во Република С. Македонија со децентрализацијата на
власта се одговорни за спроведување на многу политики кои што во себе ги
имаат вградено европските стандарди, каде што јакнењето на
административните капацитети на локалната самоуправа и поттикнување на
соработка и координација со сите сектори на различни нивоа, се и во иднина ќе
биде приоритет.

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

 Планирање (стратегија, планови и програми);
 Постапување (собирање, селектирање, транспортирање, итн.) со

различни видови на отпад;
 Депонии и согорување на отпад;
 Увоз, извоз и транзит на отпад;
 Мониторинг и информативен систем.

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

Согласно Законот за управување со отпад, општините се надлежни за
многу важни активности во делот на управувањето со отпадот:

 заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
 остварување на целите и насоките утврдени во Националниот

еколошки акционен план;
 спроведување на општите принципи и насоки за управување со

отпадот;
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 основање на интегрирана национална мрежа на инсталации и
инсталации за преработка и за отстранување на отпадот;

 остварување на обврските во врска со управувањето со отпадот,
кои што Република С. Македонија ги презела на меѓународно
ниво;

 организација на собирањето, транспортирањето и депонирањето
на комуналниот отпад;

 надзор над транспортот и депонирањето на индустрискиот
неопасен отпад;

 донесувањето одлуки за локацијата на капацитетите за
управување со отпад;

 усвојување на прописи за управување со отпад на локално ниво;
 финансирање и надзор над затворањето на дивите депонии и

затворање на капацитетите за управување со отпад;
 основање на депонии за неопасен и инертен отпад е исто така во

надлежност на општините;
 но, издавањето дозволи, инспекцијата и мониторингот во врска со

прашањата од доменот на заштитата на животната средина, со
исклучок на депониите за инертен отпад, се во надлежност на
МЖСПП.

Согласно член 19 од Законот за управување со отпад (″Службен весник
на Република Македонија″ број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10,
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) за
спроведување на своите Планови за управување со отпад, општините
изготвуваат годишни Програми. Законот пропишува, овие Програми да се во
согласност со Планот и Програмите за управување со отпадот кои ги донесува
органот на државната управа.

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

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

Оваа Програма е изработена согласно барањата на Законот за
управување со отпадот, со тоа што претежно се користени Стратегијата за
управување со отпад на Република Македониjа (2008-2020) и Националниот
план за управување со отпад (2009-2015).

Со Планот и програмата за управување со отпад, односно со негово
донесување, се врши примена и имплементација на ЕУ директивите за отпад,
заради тоа што целите поставени во Националниот план се директно врзани со
обезбедување на минималните услови за управување со отпад преку примена
на стандардите кои се применуваат во Европската Унија. Едногодишната
програма претставува основен документ за планирање на идните активности
во текот на календарската година, како и основа за пресметување на делот од
буџетот потребен за реализација.
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1. Процена на видот и количеството на различните видови
отпад во Општина Ресен

1.1. Анализа на составот на отпад

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

Во системот на управување со отпад, на територијата на Општина Ресен
опслужувањето е од страна на ЈКП Пролетер, со опслуженост од 100 % на
урбано подрачје и 85 % на рурално подрачје. На подрачјето на Општина Ресен
опслужување при управувањето со отпадна хартија и стакло извршува
Пакомак. За Управувањето со електричен отпад задолжен е Нулта отпад.

Врз основа на расположивите податоци на ЈКП Пролетер од Ресен на
територијата на Општина Ресен во текот на 2019 година, како и врз основа на
спроведените мерење како дел од проектните активности од Проектот
″Собирање податоци за цврстиот отпад во земјите од Југоисточна Европа″ во
кој Општина Ресен од 2014 беше вклучена заедно со уште 15 други општини од
земјите во Западен Балкан, се добиваат сознанија кои ја отсликуваат
состојбата со управување со цврстиот отпад во Општина Ресен, и според кои
може да се забележи и текот на создадени и собрани количества на отпад во
општината според состав на истиот. Во табела 1 се дадени собраните
количини на отпад од ЈКП Пролетер за период 2017-2019 година.

Табела 1. Собрани количини на отпад според вид на отпад за период од 2017-
2019 година во општината од ЈКП Пролетер
Вид на комунален отпад Собрани количества

2017 2018 2019
бр
.

Вид Ознака t m3 t m3 t m3

Градинарски отпад и отпад од паркови (20 02)
1 Биоразградлив

отпад
20 02 01 27 108 35 140 30 120

2 Земја 20 02 02 - - - - - -
3 Друг отпад што не

е биоразградлив
20 02 03 20 80 70 280 60 240

Вкупно – градинарски отпад
и отпад од паркови (20 02)

47 188 105 420 90 360

Друг комунален отпад (20 03)
1 Мешан комунален

отпад
20 03 01 5002 20008 5789 23156 5000 20000

2 Отпад од пазари 20 03 02 49 392 49 196 158 630
3 Габаритен отпад 20 03 07 - - - - - -
4 Остатоци од 20 03 03 59 236 62 248 88 350
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чистење на улици
5 Друг комбиниран

отпад од фирми
20 03 99 101 404 247 988 188 750

Вкупно – друг комунален
отпад (20 03)

5211 2104
0

6147 24588 5434 21730

Од податоците за време на анализираниот период може да се забележи
дека од година во година се зголемуваат количините на отпад кои се
депонираат или преработуваат, но и константно останува одредена количина
на отпад кој е создаден не е третиран т.е. не е дел од системот за управување
на отпад.

Од податоците на собраниот отпад 50,49 % отпад е од домаќинствата, а
23.79 % од стопански субјекти, индустриски, индустриски неопасен и др.

Во табела 2 даден е собраниот отпад од пакување, додека во табела 3 е
прикажана собраната тиња од пречистителните станици за отпадни води.

Табела 2. Собран отпад од пакување за период 2017-2019 година во
општината
Вид на комунален отпад Собрани количества

2017 2018 2019
бр. Вид Ознака t m3 t m3 t m3

Пакување (15 01)
1 Пакување од

хартија и картон
15 01 01 22 19 20

2 Пакување од
стакло

15 01 07 6 6 7

3 Пакување од
пластика

15 01 02 29 25 25

4 Пакување од
метал

15 01 04 9 10 10

5 Пакување од
дрво

15 01 03 - - -

Вкупно – пакување (15 01) 66 60 62

Табела 3. Собрана тиња ор пречистителни станици за отпадни води за
период 2017-2019 година во општината
Вид на комунален отпад Собрани количества

2017 2018 2019
бр. Вид Ознака t m3 t m3 t m3

Отпад од пречистителни станици за отпадни води (19 08)
1 Тиња од преработка на

комунални отпадни
води

19 08 05 20 20 20

2 Остатоци од ситата и
греблата

19 08 01 - - -

Вкупно –отпад од пречистителни
станици за отпадни води (19 08)

20 20 20
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1.2. Динамика и начин на покриеност на услугите

Согледувајки ја состојбата на терен и опременоста на ЈКП “Пролетер„ се
изготвува Програма за собирање, транспортирање и депонирање на отпад во
градот Ресен и во 27 рурални населени места, кои ги опслужува ова
претпријатие.

Собирањето и транспортирањето се врши од садови за времено
складирање и одлагање и тоа во градот Ресен најчесто од неунифицирани
садови од домакинствата, дел од пластични канти од 120 литри, од контејнери
од 1.100 литри, а кај колективните згради од контејнери од 7м3.
Микролокациите за садовите од 7м3 и од 1.100 литри кои се поставени на ЈПП
ги одредуваат надлежени органи.

На подрачјето на градот се  поставени 55 контејнери од 1.100 литри и 10
контејнери од 7м3.

Во руралните средини од кои се изнесува отпадот – Стење, Шурленци,
Покрвеник, Волкодери, Горно и Долно Перово, Дрмени, Царев Двор, Езерени,
Козјак, Горна и Долна Бела Црква, Подмочани, Грнчари, Асамати, Крани,
Арвати, Наколец, Штрбово, Брајчино, Љубојно, Долно Дупени, Болно, Коњско,
Сопотско и Курбиново и Рајца, отпадот се изнесува од пластични канти од 120
литри.

За функционално собирање на отпадот градот и руралните средини се
поделени по реони:

ДИНАМИКА НА ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО РЕСЕН
РЕОН-1 се изнесува во понеделник

-Корчуланска
-Ленинова
-Ул.4та и 6та
-11ти Октомври-од Ленинова до 29ти Ноември
-Коле Неделковски
-Мите Богоевски- од Ленинова до 29ти Ноември
-Димитар Божиновски
-Никола Карев
-Христо Грасовски
-Михајло Бочкаровски
-Населба Пролет

РЕОН- 2 се изнесува во вторник
-Иво Лола Рибар
-Борис Кидриќ
-7ма Македонска Бригада
-Крсте Мисирков
-Таше Милошевски
-Охридска
-Крсте Трајчевски
-11ти Октомври-од 29ти Ноември до Ј Јосифовски
-Ј.Јосифовски- од 11ти Октомври до Наум Веслиевски
-Гоце Делчев
-Мите Богоевски-од 29ти Ноември до плштад
-Илинденска
-Кочо Рацин
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-Кузман Јосифовски
-Мите Трајчевски

РЕОН-3 се изесува во среда
-29ти Ноември
-Мите Трповски
-Стив Наумов
-Преспанска
-Милан Думов
-Наум Божиновски
-11ти Септември
-Бигла
-11ти Октомври – чикмаци

РЕОН-4 се изнесува во четврток
-Јосиф Јосифовски
-Наум Веслиевски
-Мирче Ацев
-4ти Јули

РЕОН-5 се изнесува во петок
-Индустриска
-Славејко Арсов
-Никола Вапцаров
-Нијази Бег
-11ти октомври-од 29 ти Ноември до Јосиф Јосифовски
-Јосиф Јосифовски-од 11ти Октомври до Н.Веслиевки
-Гоце Делчев
-Илинденска
-Таше Милошевси-од Илинденска до Плоштад
-Мите Богоевски-од 29ти Ноември до Плоштад.

Од горе наведеното може да се види дека динамиката на изнесување во
градот е еднаш неделно по реони, а во улиците од центарот се изнесува два
пати неделно.

ДИНАМИКА НА ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАД ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ
РЕОН – 1

-Стење
-Волкодери
-Шурленци
-Покрвеник
-Горно и Долно Перово

РЕОН – 2
-Болно
-Царев Двор
-Дрмени

РЕОН – 3
-Сопотско
-Подмочани
-Грнчари
-Асамати
-Курбиново

РЕОН – 4

92



8

-Наколец
-Љубојно
-Брајчино
-Долно Дупени
-Јанковец

РЕОН – 5
-Горна Бела Црква
-Долна Бела Црква
-Козјак
-Езерени
-Крани
-Арвати
-Штрбово

Динамиката на изнесување отпад од рурални средини е еднаш неделно.
Села од кои не се изнесува отпадот од домаќинства/надвор од системот

за управување со отпад на ЈКП Пролетер се: Сливница, с.Претор, Прељубје,
Горно Дупени, Лавци, Кривени, Избишта, Лева Река, Златари, Евла и Крушје.
Кога се зборува за собирање на отпад најчесто се однесува за отпад од
домаќинствата кој е во најголеми количини, но треба да нагласи дека отпад
ЈКП Пролетер изнесува и од правни субјекти кои отпадот го собираат  во
садови, а најчесто во контејнери кои ќе се изнесуваат по претходно склучен
Договор со кој ќе се утврди динамиката на изнесување и начинот на плаќање.

За време на летниот период зголемено е нивото на комунален отпад
најчесто во селата и во туристичките населби, поради зголемениот број на
туристи, иселеници.

Во летниот период зголемен е бројот на туристи/сезонци најчесто во
селата: Брајчино, Љубојно, Долно Дупени, Претор, Стење. Во период од 3
месеци количината на отпад се зголемува плус од 120 кубици до околу 400
кубици.

Во селата се зголемува бројот на контејнери од страна на ЈКП Пролетер
кои се поставуваат во центарот на селото, меѓутоа и тоа не е решение затоа
што тие контејнери постојано се преполни. Интервалот од една недела до
собирање на отпадот од нив придонесува да тие најчесто се преполни и
отпадот е расфрлан надвор од нив. Проблем се јавува затоа што никој не сака
да си набави соодветен сад за отпад и се користат или контејнерите на сред
село или во денот на подигнување на отпадот се оставаат црни вреќи со отпад
покрај куќите/викендиците, што не претставува решение туку дополнителен
проблем, бидејќи и тие вреќи можат да бидат расфрлани од страна на кучиња.
Како најголем проблем во летниот период претставува и плаќањето на
сезонците, бидејќи донесена е Одлука од Советот на Оштина Ресен со која се
задолжуваат да плаќаат по 840,00 ден кој износ се однесува на тековна година.

Во туристичките населби изнесувањето на отпадот се регулира со
поставување на мали контејнери од 1:1  и големи контејнери од 5-7 тона.

Покрај колективните згради во градот поставени се околи 48 контејнери
за собирање на комунален отпад од домаќинствата, дел од нив не се во добра
состојба, дел се заменети со пластични контејнери кои се добиени од Пакомак,
меѓутоа најчест проблем кој се јавува во зимскиот период е тое што тие
контејнери се палат од пепелта од домаќинствата. Во дел од зградите се
поставени и 6 (шест) големи контејнери од 7м3. Во делот на селектирање на
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отпадот од пакување поделени се во градот 55 контејнери за отпад од хартија,
8 (осум) звонасти контејенри низ градот за отпад од стакло и околу 30 (триесет)
канти од 120 литри по локалните објекти : кафичи, ресторани,кафетерии,
хотели, туристички објекти.

ЈКП Пролетер има склучено Договор со "Пакомак" за собирање на отпад
од пакување и отпад од стаклена амбалажа. Отпадот од стаклената амбалажа
си го подигнуваат сами. Отпадот од моторно масло се собира во соодветен сад
и се предава на "Минол" со кој ЈКП Пролетер има потпишано Договор.

Во делокругот на управување со отпад ЈКП Пролетер има инсталирано
систем за собирање на отпад од паковања од пестициди. За таа намена се
изградени седум собирни центри, но и покрај таа дадена можност, засега
населението не ги користи во доволна мера и голем дел од овој вид на отпад го
меша со останатиот комунален отпад. За да се подобри состојбата во 2018
година се реновирани ″еколошките острови″ со тоа што се заградени со мрежа
со цел да се спречи фрлање на секаков вид на отпад. Во наредните години се
планирани годишни акции за подигање на јавната свест на населението за
одлагање на овој вид на отпад со што се планира да се соберат поголеми
количини за да се постигне планираната цел од 25 тони.

Недоволната едукација на граѓаните за правилната намена на
поставените пунктови за пестициди предизвика создавање на депонии со
градежен шут, градинарски отпад, отпад од дрва. Со цел расчистување на
депониите од пунктовите е потребни дополнителна помош од камиони кипери.
Често пати се случува да се запалат пунктовите со отпад.

За прв пат во Општината Ресен од 2016 година се воспостави и систем
за собирање на електронскиот отпад, по потпишување на договор со
колективниот постапувач Нулта Отпад, при што во организирана акција во која
учествуваа дел од јавните институциите собрани се 7 m3 електронски отпад,
акции кои продолжија и во 2017, 2018 и 2019 година. Електричниот отпад си го
подигнуваат сами.

Гумите ЈКП Пролетер ги предава на вулканизерите со кои соработуваат.
Земјоделскиот отпад завршува на депонија, заедно со градежен шут, затоа што
нема локација предвидена за собирање на градежниот шут и најчесто се
користи депонијата што претставува дополнителен проблем за одржување на
депонијата. Зелениот оптад исто завршува на депонија, заради моменталното
не примање и преработување на нови количини на компост.

Во текот на 2014 година во склоп на ЈКП Пролетер пробно започна со
работа компостарата која насобраните количини од биоразградлив отпад
(отпадни јаболка, пилевина, тиња од пречистителната станица за отпадни
води, отпад од живинарската фарма и др.) ги преработува и произведува
компост кој понатаму се користи како висококвалитетно ѓубриво во
земјоделието. Се регистрира оператор со компостарата, и во 2015 година
добиена е дозвола за производител на ѓубрива од страна на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство. Операторот на компостарата
имаше склучено договор со поголемите производители на органски отпад да
носат суровина (органски отпад) во компостарата на преработка. Дел од
производството на компост кое се движеше некаде околу 1600 тони, одеше до
фармерите во Општина Ресен, а дел комерцијално се продаваше низ
државата. Во текот на 2016 година заради собраната голема количина на
материјал за отпад беа произведени 1200 м3 компост при што се останати
залихи и затоа компостарата во наредните години не произведува нов компост.
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Овие залихи во 2019 година се околу 400 м3 и мора да се насочи акција кон што
побрзо продавање и јавна кампања за користење на компостот и повторно
рестартирање на компостарата, бидејќи количините на био разградлив отпад
завршуваат на депонијата со што уште повеќе се отежнува работата на
депонијата.

Во наредните години треба да се зголемат собраните количини на
биоразградлив отпад за да се задоволи максималниот инсталиран капацитет
на компостарата.

Во текот на 2019 и во наредната 2020 година се имплементира Проектот
LESS WASTE 2. Проектот е насочен кон управување со органски отпад во
домаќинствата во прекуграничната област на Грција и Македонија, како и
користење на градинарски отпад и трската од заштитеното подрачје со кое
управува Општина Ресен за производство на брикети и пелети.

Во наредната 2020 година се предвидува да се соберат поголеми
количини на комунален отпад, односно се проширува областа опфатена со
собирање и изнесување на отпад и во руралните средини кои засега не се
опфатени со услугата.

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

На самата депонија има рециклажен центар во кој учествуваат
неформални групи со тоа што вршат собирање на отпад од пластични
шишиња, отпад од лименкти, пет амбалажи. Собирањето го прават рачно
после истоварањето на камионите тие рачно  го обработуваат отпадот и ги
селектираат шишињата и лиминките кои понатаму ги балираат на преса која се
наоѓа на самата депонија. Постојат околу две неформални групи кои
селектираат на самата депонија.

Овој процес мора да се поинтезивира и со самиот факт дека депонијата
во Општина Ресен треба да ги селектра и рециклира сите количини на отпад со
стартувањето во работа на регионалната депонија.

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

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

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

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

Капацитет за депонирање на отпадот претставува депонијата Алшареви
Кошари. На депонијата се врши депонирање на комунален отпад по
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површинска метода, а дадената локација располага со доволно подрачје за
погон на истата за пероид од околу 15 години. Депонијата е опслужена со
потребна механизација. На депонијата се врши комплетно евидентирање на
депонираните количини на отпад.  Просечните неделни количини на депониран
отпад изнесуваат околу 85 тони. Во моментот капацитетот на депонирање на
отпадот ги задоволува дадените потреби.

Депонијата има асфалтиран пристапен пат, оградена е од сите страни и
е затворена со влезна врата. Со интервенции во синџирот на управување на
отпад, т.е. со зголемено третман на фракциите од отпад, планирано е да се
намали количеството за депонирање што несомнено би го зголемил животниот
век на депонијата Алшареви Кошари.

За да ја прецизираме евиденцијата на целокупниот отпад што се носи на
депонијата со помош на донатори (УНДП) е поставена голема електронска
колска вага за мерење на количините. Капацитетот за складирање е заграден
простор од 100 м2 кој служи за складирање на отпадот од амбалажа на
пестициди. Истиот се наоѓа на самата депонија и според ЈКП има капацитет за
складирање на овој вид на отпад во наредните 10 години. Исто така од
колективниот постапувач со електронски отпад набавен е специјален сад за
одлагање на електронски отпад, со овој сад управува ЈКП Пролетер.

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

3. Мерки/активности за реализација на барањата за управување
со отпад

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

 Проширување на системот за управување со отпад на сите населени
места, поголема наплата, намалување на нелегалното одлагање,
зголемување на процентот на рециклирање;

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

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

 Управување со посебни текови на отпад (градежен шут, пакување и
отпад од пакување, стари гуми, употребени масла, отпадна електрична и
електронска опрема, батерии и акумулатори и сл.) со воспоставување на
усогласена организациона шема за постапување со таков вид на отпад
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на целокупната територија на општината;
 Воспоставување на интегрирана мрежа за отстранување на отпадот;
 Активно вклучување во процесите на регионално управување со

отпадот;
 Унапредување на управување со органски отпад преку прекугранична

соработка.
Предвидените мерки за намалување на количините на создаден отпад

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

Сите мерки кои се предвидени дадени се табеларно подолу во
Програмата за управуавање со отпад.

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

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

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

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

 Избегнување на создавање на големи количини на отпад;
 Отпадот првенствено да биде преработен на местото на неговото

создавање;
 Преработката на отпадот да се врши по пат на рециклирање, повторна

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

видови на отпад и утврдување на неговите карактеристики;
 Почитување на универзалноста на услугата обезбедена преку

одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност,
целосно покривање на областа на извршување на услугата;

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

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

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

 Економски прифатлива цена за извршената услуга;
 Почитување на начелото ″загадувачот плаќа″.

Заради успешна реализација на предвидените мерки ЈКП Пролетер во
согласност со динамиката за работа во наредните години се планира да се
постават додатни специјализирани садови за собирање на отпадот од 1.1 м3

низ рамниот дел на Ресен со цел за подобрување на досегашниот начин на
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собирање на отпадот од куќа до куќа, иако во 2016 од страна на Пакомак беа
донирани 50 такви садови, кои видно ја ублажија состојбата во делот на
собирање на отпадот. Со ваквиот начин на собирање на отпадот се очекува да
се забрза динамиката на собирање и изнесување, како и рационализација на
трошоците на работење. Во колективните станбени објекти ќе се изврши
замена на дел од хаварисаните садови од 5 м3. Имајќи ја предвид механичката
опременост неминовно се налага потребата од набавка на додатно
специјализирано вариопрес возило.

Исто така иницијалните идеи за воведување на биоразградливи кеси со
голем волумен за собирање на отпад од домаќинства се дел од решенијата за
подобрување на состојбата. Овие идеи Општина Ресен заедно со ЈКП треба да
ги разработи на ниво на предлог проекти во 2019 година.

Исто така трба да се реши проблемот со кабастиот отпад, а за тоа е
потребно да се одвојат средства или да се направи план, програма во која ќе
бидат предвидени средства за таа намена каде ќе се утврди во кои денови од
неделата ќе се врши подигнување на таков вид на отпад, да се известат
граѓаните и да се започни со реализација при што ова ќе придонеси до
намалување на создавања на диви депонии бидејќи граѓаните најчесто ги
користат големите контејнери и таму го одлагаат овај вид на отпад.

Исто како проблем треба да се нагласи дека зголемен е бројот на диви
депонии. Во летниот период се јавува проблеми со зголеменото количество на
отпад и затоа е потреебно да се зголеми број на контејнери и поредовно
подигнување што значи и дупло повеќе растовар или движење на возилото на
поголеми растојанија и поголеми трошоци.

Бидејќи не е утврдена локација за градежен шут и кабаст отпад за овај
вид на отпад се користи постојаната Депонија и тоа создава потешкотии во
нејзиното одржување, бидејќи таму има само еден булдужер  кој е стар и
зголеменото количество на отпад е проблем за него, а кабастиот отпад и
отпадот од градежен шут го зголемуваат проблемот за него. Нередовното
третирање на депонијата и опасниот отпад, можат да доведат до палење на
самата депонија.

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

5.1. Јавна кампања

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

5.2. Техничка документација

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

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

Исто така во рамките на проектот LESS WASTE 2 од страна на
општината во тек се тендери за изработка на технички документации за
менаџирање со отпадот, искористување на трската за производство на
брикети, како и изработка на водич за домашно компостирање. Сето ова ќе
придонесе за понатамошно искористување на био разградливиот отпад и
намалување на количините отпад кои ќе треба да се пренесуваат во
регионалната депонија кога ќе почне со работа.

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

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

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

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

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

За зголемување на капацитетите за преработка на отпадот на
територијата на Општина Ресен ќе се превземат активности за подобрување на
системот за отстранување на отпадот со реализација на дополнителни акции
за собирање на различни фракции на отпад .

9. Реализација на мониторингот и на информативниот систем
во областа на управувањето со отпадот

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

Мониторингот за 2020 година ќе се спроведе со пополнување на
обрасците за идентификација и транспорт на отпад, како и со изготвување на
годишните извештаи за управувањето со отпадот. Овие обрасци се
задолжителни за приватните претпријатија, како и за ЈКП.

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

Реализација на мерки за спроведување на увоз, извоз и транзит на отпад
низ територијата на Република С. Македонија ќе се спроведува во согласност
со постојната законска регулатива и обрските кои произлегуваат од истата.

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

Инвентаризација на бројот на дивите депонии, приближно определување
на количините на депониран материјал, како и видот на депониран материјал и
расчистување на депониите и нивна рекултивација, каде веќе во 2019 година
се поставени знаци за забрането фрлање на отпад Ресен на 16 локации. Целта
е да се намали бројот на диви депонии и да се изврши чистење на веќе
постоечките диви депонии.

12. Активно вклучување во процесите на регионално
управување со отпадот

Општина Ресен, во состав на Пелагонискиот плански регион, последните
48 месеци активно учествуваше во Проектот ″Подготовка на потребни
документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив
систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и
Скопски регион″ EuropeAid/ 136347 /IH/SER/MK. Инструмент за претпристапна
помош на Европска Унија, Оперативна програма за регионален развој 2007-
2013 година. Одлуката за ко-финансирање на Општина Ресен за вршење на
ревизија на проектна документација на Основниот проект на Инсталациите за
управување со отпад на Пелагонискиот регион во рамките на проектот:
″Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и
финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски,
Југозападен, Вардарски и Скопски регион EuropeAid /136347/ IH/ЅR /МК″
финансиски поддржан преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) -
Оперативна програма за регионален развој 2007-2013 (ОПРР 2007-2013),
компонента 3 и Министерството за животна средина ипросторно планирање е
донесен на 18.4.2017 год. Од страна на Советот на Општина Ресен и е објавен
во: Службен гласник на Општина Ресен, бр. 4/17.

 За проектот

Отпадот има огромно влијание врз животната средина и предизвикува
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загадување и значителна потрошувачка на енергија и суровини. Суровините
претставуваат посебен проблем за ЕУ, која што во голема мера е зависна од
нивниот увоз. Политиката за управување со отпад на ЕУ имаат за цел да се
намали вијанието на отпадот врз животната средина и здравјето и да се
подобри ефикасноста на европските ресурси. Долгорочната цел на Европа да
се претвори во општество со циркуларна економија, да се избегнува отпадот, а
неизбежниот отпад да се користи како ресурс кога е тоа можно.

Во моментот, системот за управување со отпад во четирите региони е,
пред се, фокусиран на собирање и отстранување на отпад. Нестандардните и
дивите депонии се доминантно место за отстранување. Стапката на
преработка и рециклирање на отпад е многу ниска.

Во рамките на Оперативната програма за регионален развој 2007-2013
година, ЕУ финансира 3,58 милиони евра за ″Подготовка на потребни
документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив
систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и
Скопски регион″. Проектот, има за цел да се заштити животната средина,
одржливост и алатка за развој.

 Целта на проектот

Целта на проектот е подготовката на Регионални планови за управување
со отпад и Стратешка оцена на животната средина, како и подготовка на
Физибилити студии, Анализа на трошоци, Оцена на влијанието врз животната
средина, Основни проекти и помош при подготовка на Тендерска
документација за договори за работа и набавка за изградба на избрани
инсталации за третман и отстранување на отпад, Затворање на
нестандардни/диви депонии и набавка на опрема за собирање и претовар на
отпад во согласност со ЕУ стандардите за Пелагониски, Југозападен,
Вардарски и Скопски регион.

Проектот од Декември 2015 година до Декември 2017 година беше
спроведуван преку (посети на локации на постојни депонии, диви депонии и
останатите инсталации за управување со отпад, пополнување на прашалници,
квалитативни и квантитативни анализи на отпад и тн.), известувања,
состаноци, семинари и работилници, како и две студиски посети на инсталации
за регионално управување со отпад во земјите членки на ЕУ.

Оцената која ќе биде основа за следните чекори е идентификуваната
состојба со анализираните недостатоци од поставените цели. Според тоа ќе се
врши мултилатерална процена од еколошки, технички, финансиски и
општествено- институциски аспект.

Главната цел на проектот е да се постигне интегриран и финансиски
самоодржлив систем за управување со отпад во споменатите региони, систем
развиен во согласност со законодавство за животна средина на ЕУ, како и со
националното законодавство за планирање на интегрирано управување со
отпадот, со целосна имплементација на опцијата обнова на енергија, односно
принципот на Хиерархија на Отпадот – ОПШТЕСТВО ШТО РЕЦЕКЛИРА –
Циркуларна Економија.
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 Финансирање на Програмата

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2020 година, како и преку средства кои би биле обезбедени од
меѓународни донатори и национални програми.

Во прилог, како составен дел на оваа Програма е табеларниот преглед
за сите мерки и активности по области.
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ

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

Мерка 1: Регионално управување со отпадот (Пелагониски плански регион)

Активности
Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Учество на сите состаноци со општините од
регионот и МЖСПП за реализација на
концептот за управување со отпадот на
регионално ниво (преку Советот за развој на
планскиот регион и Советот за рамномерен
регионален развој) – исполнување на
обрските

Министерство за
животна средина и

просторно планирање
и Меѓу општински

одбор за управување
со отпад

Контиуирано во
2020 година / /

 Кампањи за подигнување на јавната свест за
управувањето со отпадот и заеднички
кампањи за спречување создавање на отпад
и управување со отпад

Министерство за
животна средина и

просторно планирање
и Меѓу општински

одбор за управување
со отпад

Контиуирано во
2020 година

/ /

 Спроведување на сет на мерки за
спречување создавање на отпадот,
вклучувајќи и специфични кампањи за
секторите опфатени за регионалната
депонија

Министерство за
животна средина и

просторно планирање
и Меѓу општински

одбор за управување
со отпад

Контиуирано во
2020 година

/ /

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

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
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 Собирање на отслужените контејнери
 Поправка каде е можно
 Набавка на нови 80 (1.1 м3) нови контејнери и

нивно поставување – замена на канти и
систем на собирање

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

Континуирано
во 2020 година

1 230.000
денари

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер,

Меѓународни
донатори и
институции

 Набавка на нови 500 (120 l) нови контејнери и
нивно поставување – замена на канти и
систем на собирање

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

Континуирано
во 2020 година

750 000
денари

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер,

Меѓународни
донатори и
институции

Мерка 2: Набавка на ново возило
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Набавка на 1 ново возило Општина Ресен, ЈКП

Пролетер
2020 година 3.198.000

денари
ЈКП Пролетер,
Меѓународни
донатори и
институции

Мерка 3: Опслужување на сите рурални села во општината

Активности
Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

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

 Исполнување на Оперативната програма на
ЈКП Пролетер за 2019 година

 Инспекциски надзор и казнени одредби кон
создавачите на отпад

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

Континуирано
во 2020 година

по програма
на ЈКП

ЈКП, меѓународни
институции

Mерка 4: Подобрување на управувањето со депонијата
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
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 Изработка на процедура за управување со
процесите на депонијата

 Спроведување на процедурата
 Контрола заради сузбивање на пожари

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

Континуирано
во 2020 година

60.000
денари

ЈКО, Општина Ресен
, МЖСПП, УНДП

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање

 Постепено рекултивирање на депонијата и
нејзинa трансформација во рециклажен
центар.

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер, МЖСПП

2020 година 300.000
денари

Општина Ресен,
МЖСПП, приватни

странски институции,
донатори

* Градежната инфраструктура ќе ја обезбеди ЈКП Пролетер, и ќе се реализира етапно започнувајќи од 2020

Мерка 5: Основање на депонија за градежен шут
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Изготвување на студија и елаборат, кој треба

да одоговри на следните предизвици:
Утврдување на локација; Процес на
обезбедување на потребна документација;

 Организирање на депонијата

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер

2020 година 60.000
денари

Општина Ресен, ЈКП,
Меѓународни
Институции и

донатори

ОБЛАСТ: ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТПАД

Мерка 1: Јавна кампања и едукација
Активност Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансисрање

 Изработка на Програма за подигање на
јавната свест за управувањето со отпад

 Одржување на обуки/работилници за
подигање на јавната свест во Јавните
институтции, училиштата, месните заедници,

Општина Ресен, НВО-
и

континуирано 50.000
денари

Општина Ресен,
МЖСПП
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НВО-и

Мерка 2: Организирање акции за донирање
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Организирање на акции по училиштата (крај

на учебна година)
 Организирање на општинска акција (1-2 пати:

пролет- есен)

Општина Ресен,
НВО-и

2020 година
1-2 пати

10.000
денари

Општина Ресен,
МЖСПП

ОБЛАСТ: ОРГАНИЗИРАН СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ И ТРЕТМАН

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање

 Утврдување на редоследот на реоните кои ќе
се вклучат во системот со временска рамка
(најпрво централното градско подрачје и
плажите*, а потоа поодалечените места и
погусто населените места**)

 Усвојување на шемите од Советот на
Општината;

Општина Ресен, НВО-
и, ЈКП Пролетер

Прв квартал на
2020 година По приоритет Општина Ресен и

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Подготвување на работен план за подигање

јавна свест за потребата од рециклирање
 Дефинирање на целни групи
 Работни средби и предавања на различни

нивоа
 Изработка на брошура за селективно

собирање на рециклабилните материи и
нивната вредност како секундарни суровини

 Изработка на информативни листови кои ќе
се дистрибуираат со сметките за отпад

 Известувања на јавноста за реализираните
активности

Општина Ресен во
соработка со НВО-и

и консултанти
Континуирано
2020 година

30.000
денари

Општина Ресен ,
МЖСПП

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

Активности Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Обезбедување на градежна инфраструктура
за складирање и третман на ПЕТ шишиња,
лименки и картон

 Набавка на контејнери, џамбо вреќи,
метални мрежасти боксови за собирање на
картонската амбалажа

 Склучување Договори за соработка
 Проширување на опфатеноста на системот

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер

и НВО-и

Прв квартал
од

2020 година

300.000
денари

Буџет на Општина
Ресен,

ЈКП Пролетер,
и

МЖСПП

** Проширување на бројот на собирните центри во градот Ресен со 10 контејнери за пластика - ПЕТ шишиња и лименки (кај
бензиската МАК ПЕТРОЛ покрај регионалниот пар Ресен - Охрид, Горна џамија, населба Црквиште, автобуска станица, кај Домот на
културата Драги Тозија, до х.Китка, на ул:Јосиф Јосифовски) и
10 за плажите (Асамати, Претор, Сливница, Крани, Долно Дупени, Отешево, Стење) и 2 боксови од метална мрежа за ПЕТ шишиња
или картони (позади општината, кај старата амбуланта, на улица “Јосиф Јосифовски„ и Горна џамија),

107



Мерка 4: Ставање во функција на пресата за рециклирање на отпад од пластика и хартија
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Ставање на пресата во функција на

рециклирње на ПЕТ амбалажа и хартија и
нивна продожба

ЈКП Пролетер втор квартал во
2020 година

/ ЈКП Пролетер

Мерка 5: Подршка на воспоставен систем на селективно собирање на преносливи батерии и електрична и електронска опрема
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Разработка на шемата за селектирање
 Подршка во примарен транспорт на таков вид

на отпад до собирен пункт
 Кампања за подигање јавна свест
 Спроведување на шемата за селектирање

Општина Ресен, ЈКП
Пролетер, МЖСПП

и Овластени собирачи
2020 година 10.000

денари

МЖСПП,
Овластени собирачи

увозници на
преносливи батерии,

Мерка 6: Собирање на кабест отпад и транспорт
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Акции за собирање и транспорт на кабест

отпад по точно дефиниран распоред по сите
населени места на претходно дефинирани
локации, еднаш на секој 3 месеци, со цел
намалување на диви депонии

ЈКП Пролетер Континуирано 100.000
денари

ЈКП Пролетер

ОБЛАСТ: ПРЕРАБОТКА НА БИОРАЗГРАДЛИВ ОТПАД (КОМПОСТИРАЊЕ)

Мерка 1: Продолжување со работа и одржување на централизирано компостирање од - отпадни јаболка, органски отпад од
индустрија, мил од пречистителна станица и биоразградлив отпад од домаќинства во урбаните средини
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Активности Одговорна
Институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Јавна кампања за промоција на употребата
на компост

ЈКП Пролетер,
Општина Ресен

2020 година 10.000
денари

ЈКП, Општина Ресен

 Јавна кампања за промоција за продaжба на
залихи на компост

ЈКП Пролетер,
Општина Ресен

2020 година 60.000
денари

ЈКП, Општина Ресен

 Расчистување на теренот на компостара за
рестартирање на производство на нов
компост

ЈКП Пролетер 2020 година 30.000
денари

ЈКП Пролетер

 Акции за подигнување на јавна свест за:
Компостирање во домашни услови што може
да придонесе за подобрување на
финансиската состојба на домаќинствата

ЈКП Пролетер,
Општина Ресен

2020 година 30.000
денари

ЈКП, Општина Ресен

 Набавка на харвестер и опрема за
производство на брикети

ЈКП Пролетер 2020 година 2.447.700
денари

Проект LESS WASTE
2

 Набавка на брод, трактор, приколка ЈКП Пролетер 2020 година 2.952.000
денари

Проект LESS WASTE
2

 Набавка на камион со кран и сандук на
кипање

ЈКП Пролетер 2020 година 2.829.000
денари

Проект LESS WASTE
2

 Набавка на 500 контјнери за компост од 120
литри за собирање на органски отпад

ЈКП Пролетер 2020 година 615.000
денари

Проект LESS WASTE
2

ОБЛАСТ: ДИВИ ДЕПОНИИ

Мерка 1: Изработка на план за затворање на диви депонии
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Развој на регистар на непрописни депонии и

диви депонии во општината
 Рангирање на диви депонии по приоритет

Општина Ресен и
ЈКП Пролетер

Прв квартал во
2020 година

61.500
денари

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер и

МЖСПП

Мерка 2: Затворање на дивите депонии
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Активности Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Распишување на тендер за затворање и
ремедијација

 Оценка на понудените технички решенија /
методи за затворање и ремедијација

 Избор на најповолен изведувач
 Расчистување и ремедијација
 Надзор при вршење на работите

Општина Ресен и
ЈКП Пролетер

Втор квартал во
2020 година

615.000
денари

Општина Ресен и
ЈКП Пролетер

Мерка 3: Воспоставување на соодветен мониторинг и систем на казнување
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Назначување на одговорно лице за УО во

општината
 Изработка на план за редовен и вонреден

мониторинг
 Спроведување на казнени мерки за

прекршителите во управувањето со отпад
(согласно соодветните закони)

Општина Ресен Прв квартал во
2020 година

/ Општина Ресен

ОБЛАСТ: МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ

Мерка 1: Формирање Локален комитет за следење на спроведувањето
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Одржување работни состаноци на ЛК

,усвојување на извештаи и давање препораки Општина Ресен Континуирано
10.000
денари Општина Ресен

Мерка 2: Унапредување и проширување на базата на податоци
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
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 Евидентирање на количините отпад по
видови, податоци за корисниците на услугите,
структурата по дејности, покриеност на
теренот, наплата по групи корисници и сл.

 Одржување на базата на (обработка на
податоци и
ажурирање)

Општина Ресен и
ЈКП Пролетер Континуирано

20.000
денари

Општина Ресен, ЈКП
или Меѓународни

институции

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Мерење на постигнатите резултати Општина Ресен и

ЛК
Континуирано / /

Мерка 4: Изготвување на годишни извештаи за спроведување
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Изготвување на годишни извештаи
 Усвојување на извештаите од ЛК

Општина Ресен последен
квартал 2020

година

/ /

ОБЛАСТ: ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА МЖСПП

Мерка 1: Решавање на проблемот со управувањето со медицинскиот отпад
Активности Одговорна

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Поддршка на иницијативата на МЖСПП за

централно (регионално) интегрирано
управување со медицинскиот отпад

Општина Ресен, ЦРПР
и МЖСПП

Прв квартал
2020 година

/ /

Мерка 2: Решавање на проблемот со управувањето со опасен индустриски отпад
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Активности Одговорна
институција

Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Поддршка на иницијативата на МЖСПП за
централно(регионално) интегрирано
управување со опасен индустриски отпад

Општина Ресен,
ЦРПР и СРРР

Прв квартал
2020 година

/ /

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

институција
Временска

рамка
Буџет Извори на

финансирање
 Иницирање на интегрално решавање на

проблемот на централно ниво
 Приклучување кон интегралното решавање

(условно)

Општина Ресен,
ЦРПР и СРРР

Прв квартал
2020 година

/ /

Мерка 4: Решавање на проблемот со управувањето со отпадни гуми
Активности Одговорна

институција
Временска
рамка

Буџет Извори на
финансирање

 Подршка на иницијативата на МЖСПП за
интегрално решавање на проблемот на
централно ниво

 Приклучување кон интегралното решавање
(условно)

Општина Ресен,
ЦРПР и СРРР

2020 година / /

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

институција
Временска

Рамка
Буџет Извори на

финансирање
Иницирање на интегрално решавање на проблемот
на централно ниво
Приклучување кон интегралното решавање
(условно)

Општина Ресен,
ЦРПР и СРРР

2020 година / /

Вкупни средтсва потребни за реализација на Програмата: 15.778.200,00 денари
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Од Буџетот на Општина Ресен потребни се вкупно: 906.500,00 денари

13. Финансирање на Програмата

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа
Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, како и преку средства кои би биле обезбедени од меѓународни
донатори и национални програми, пред се поврзани со тековните проекти “Помалку отпад 2” и “Зелен транспорт”.

14. Динамика на извршување на Програмата

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

15. Преодни и завршни одредби

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

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/20 Претседател
02.12.2019 година Никола Станковски
Ресен
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10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 

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 објавување на Програмата за заштита на животната средина и природата на 
подрачјето на Општина Ресен  за 2020 година 

 

  Се објавува Програмата за заштита на животната средина и природата на 
подрачјето на Општина Ресен  за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја 
донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/17                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 22 став (1) точка 2, член 62 став (1) од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија„ број 5/02 )
и член 23 став (1) точка 8 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник
на Општина Ресен„ број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе

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

на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година

I ВОВЕД

Политиката за заштита на животната средина, спроведувањето на
програмите за заштита на животната средина, позитивниот однос на сите
вработени кон развојот во хармонија со природата се манифестираат преку
постојаното намалување на емисиите во животната средина и
рационалното користење на природните ресурси. Со целосниот пристап кон
заштитата на животната средина, и покрај интензивниот пораст на
производството, ја подобруваме состојбата во животната средина.

Концептот за одржлив развој на животната средина како приоритетна
оска треба да стане одредница за развојот на секоја општина, водејќи кон
усогласување на целите на животната средина со долгорочните
национални, социјални и економски интереси, во поширок контекст. Во оваа
смисла, потребата за вградување на прашањата за животната средина во
други секторски политики прераснува во нужна потреба, а не само
предизвик. Паралелно треба да продолжат процесите за континуирано
надградување на постојниот систем за животна средина, како и климатските
промени кои треба да имаат особено место и важност. Вака поставените
рамки на ефикасна и ефективна политика за животната средина не
насочуваат кон воспоставување на одржлив систем на управување.
Секторот за животна средина беше и остана едно од најкомплексните
поглавја кое бара големи напори за координација, инвестиции и огромни
одговорности на администрацијата на локално ниво. Врз основа на
потребата за промена и одржливост, политиката за одржлива животна
средина се темели на следните принципи:

 Целите за животна средина можат да се постигнат само доколку
заштитата на животната средина ги интегрира областите кои
предизвикуваат штети врз животната средина

 Заштитата на животната средина мора да се темели на поделена
одговорност, бидејќи само со целосна соработка на засегнатите
страни може да се постигнат договорените мерки
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 Унапредувањето на животната средина подразбира користење на
механизми и инструменти за нејзина заштита, како и поттикнување на
доброволен пристап кој се заснова на свесноста за секојдневните
потреби за активна грижа за животната средина.
Во Република Македонија сè поактивно се применуваат механизмите

за интегрирање на прашањата од областа на заштитата на животната
средина во останатите секторски политики, при што, на политиките од оваа
област и барањата поставени во националното законодавство, сè почесто
им се дава поголемо значење. Овие трендови треба да продолжат со
поголем интензитет во насока на интегрирано управување со животната
средина во согласност со принципите на одржливиот развој. Во насока на
еколошка одржливост, крајната цел е фокусирана на подобрување на
целокупниот квалитет на животот и избегнување секаква трајна штета врз
животната средина, што води кон одржлив раст. Во поглед на заштитата на
животната средина, целите се насочени кон зачувување и подобрување на
квалитетот на водата, воздухот и почвата, одржување на биолошката
разновидност и зачувување на природните ресурси во Република
Македонија.

Општина Ресен во настојувањето да развива и да спроведува
ефективна политика за животната средина, се раководи од променливите
рамки на еколошките, економските и од политичките фактори на локално,
национално и меѓународно ниво. Потребата за заштита на животната
средина, се заснова на принципите на одржливиот развој, кој се повеќе се
зголемува, паралелно со растечките потреби на населението за
поквалитетни услови за живеење, чиста вода за пиење и здрава храна.
Активностите за заштита на животната средина се превземаат врз основа
на определби утврдени во Националниот еколошки акционен план и
локалните еколошки акциони планови, определбите во законската
регулатива од областа на животната средина, како и во согласност со
меѓународните конвенции и договори во оваа област.

Анализите на степенот на загадување во медиумите на животната
средина на годишно ниво, вклучувајќи ги и мерките кои се превземаат за
заштита на истите, овозможуваат увид во поврзаноста помеѓу
индустрискиот развој, состојбата и квалитетот на животната средина,
активно следење на евентуалните промени во медиумите и областите на
животната средина, односно влијанијата врз здравјето на човекот, и
создаваат добра основа за креирање на одржлива политика за заштита на
животната средина и подобрување на квалитетот на животот во иднина.

Во делот на законодавството Општина Ресен во спроведувањето на
оваа Програма се раководи од ингеренциите согласно Законот за животна
средина, Законот за заштита од бучава, Законот за управување со отпад,
Закон за управување со отпад од пакување, Закон за амбиентен воздух,
Закон за води, Закон за заштита на природата, Законот за прогласување на
локалитетот Езерани на Преспанското Езеро за Парк на Природата  и Закон
за прогласување на Преспанското Езеро за Споменик на Природата.
Согласно законските обврски, постојат јасно укажани насоки за реализација
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на активностите. Токму затоа, приложената Програма се однесува на
обврските на општината кон реализација на законските обврски, а во насока
на подобрување на квалитетот на животната средина и здравјето на
жителите на Општина Ресен. Исто така, во Програмата се опфатени и
активности за подигање и одржување на зелените површини кои се основа
за унапредување на животната средина.

II ЦЕЛИ

Цели за заштита на животната средина се: чување и заштита на
здравјето на луѓето, интегритетот, разновидноста и квалитетот на
екосистемот, плодноста на земјиштето, природните убавини и просторните
вредности, културното наследство и добрата кои ги создал човекот,
обезбедување на услови за ограничено, разумно и одржливо управување со
живата и неживата природа, зачувување на еколошката стабилност на
природата, зачувување на природните богатства и спречување на
опасностите и ризиците за животната средина.

III ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Мерките и активностите за заштита и унапредување на животната
средина се од јавен интерес, заради што Општина Ресен е должна да
планира соодветни активности и од својот буџет да обезбеди финансиски
средства за таа цел.

Програмата ги утврдува мерките за заштита на животната средина на
подрачјето на Општина Ресен за 2020 година, преку конкретни активности
во рамките на сите медиуми (воздух, вода, почва) и области на животната
средина (отпад, бучава, нејонизирачко зрачење, природа, биодиверзитет,
клима и сите елементи кои претставуваат неделива целина од животната
средина).

Програмата опфаќа:
- Процена на состојбите со животната средина на локално ниво;
- Дефинирање, процена и поставување на проблемите од областа на
животната средина, базирани на ризикот за човечкото здравје, еко
системите и квалитетот на животот;
- Развивање на стратегии и активности за намалување на ризиците по
животната средина во општината;
- Зголемување на јавната свест и одговорност за заштита на животната
средина и зголемување на поддршката од јавноста за инвестициите од
областа на животната средина во општината;
Врз основа на степенот на загаденоста на животната средина во дадено
подрачје, содржи мерки и активности за заштита на животната средина и
здравјето на луѓето за даденото подрачје, од интерес и во надлежност на
општината, а особено за :
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- Снабдување со квалитетна вода за пиење во доволни количини;
- Заштита на водите од загадување, пречистување на отпадните води,
прогресивно намалување на штетните испуштања и постепено
елиминирање на емисиите на опасни  супстанции во водите и за
ублажување на последиците од штетното дејство на водите и од недостигот
на вода;
- Заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на
воздухот;
- Управување со отпад;
- Заштита од бучава настаната како резултат на стопанските и другите
дејности и активности;
- Зголемување на енергетската ефикасност;
- Заштита на биодиверзитетот;
- Управување и користење на природните ресурси;
- Подигнување на јавната свест и развој на образованието за заштита и
унапредување на животната средина и намалување на последиците од
економскиот развој.

Оваа програма се однесува на проекти кои директно ќе бидат
реализирани преку Секторот за животна средина, а се дел од поголем
корпус на активности од делот на заштитата на животната средина  и
природата кои заради специфичноста и начинот на реализирање се
имплементирани во програмите  на други сектори и одделенија во рамки на
локалната самоуправа на Општина Ресен. Дел од тие програми се:
Изградба на системи за водоснабдување, изградба на системи за
одведување и прочистување на отпадни води, чистење на речни корита и
диви депонии, јавна чистота, изработка и одржување на парковско и јавно
зеленило и др.

Со програмата се дефинираат конкретните проекти, потребата од
нивно реализирање, целите кои со тоа ќе се постигнат и потребните
финансиски средства.

IV МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Програмата за заштита на животната средина и природата дефинира
мерки за поинтензивно инвестирање од страна на општината. Притоа, се
утврдуваат и неинвестициони мерки, со цел да се овозможи спроведување
на Програмата, односно институционално зајакнување, надградба на
човечките ресурси, како и подготвување проекти/студии и проектна
документација.

За таа цел се превземаат следните мерки и активности:

4.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени
подрачја;
4.2. Активности и мерки поврзани со Управувањето со отпадот во
Општина Ресен;
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4.3. Активности и мерки поврзани со  Управувањето со водите;
4.4. Активности и мерки поврзани со Управувањето со амбиентниот
воздух;
4.5. Активности и мерки поврзани со едукација и подигнување на
јавната свест во делот на животната средина во Општина Ресен;
4.6. Активности и мерки поврзани со соработката на Општина Ресен со
национални и меѓународни институции во делот на животната
средина;
4.7. Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со
животната средина;
4.8. Останати активности

4.1. Активности и мерки поврзани со Управувањето со заштитени
подрачја

Општина Ресен согласно Законот за прогласување на локалитетот
Езерани на Преспанското Езеро за Парк на Природата (“Службен весник на
РМ” бр. 24/12) и Законот за прогласување на Преспанското Езеро за
Споменик на Природата (“Службен весник на РМ” бр. 51/11 ) е назначена за
управувачко тело со две заштитени подрачја и тоа ПП Езерани и СП
Преспанско Езеро.
- Активностите поврзани со управувањето на ПП Езерани се поврзани со
реализирање на Планот за Управување на ПП Езерани  и пред се со
годишната Програма за заштита на Природата во паркот на Природата
Езерани за 2020 година која како посебна Програма ја усвојува Советот на
Општина Ресен и добива согласност од надлежното министерство.
- Активностите поврзани со управувањето со Споменикот на Природата
Преспанско Езеро, Општина Ресен ќе ги реализира пред се со официјално
донесување на Планот за Управување со Споменик на Природата
Преспанско Езеро кој во моментот е во фаза на донесување на начин
предвиден со законската регулатива. Изготвен е Нацрт План за Управување
со Споменик на Природа и добиена е согласност од надлежното
министерство по однос на влијанието на овој нацрт план врз животната
средина. Се очекува во 2020 година овој процес да се заокружи и Општина
Ресен да добие План за Управување со Споменикот на Природата.

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

Активностите и мерките во овој дел пред се ќе бидат насочени кон
исполнување на обврските и активностите кои ќе се содржани во
четригодишниот “План за управување со отпад за Општина Ресен 2020 –
2023 година” кој треба да биде усвоен од страна на Советот на Општина
Ресен во 2020 година и посебната годишна Програма за Управување со
Отпад за 2020 година која ќе се достави до Советот на Општина Ресен.

Исто така, Општина Ресен ќе насочи и дел од своите активности на
полето на координација и консултација во изработката, спроведувањето,
мониторингот и евалуацијата на годишните програми на ЈКП Пролетер за
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2020 година, кое претставува и главна оперативна институција во
општината која е поврзана со прашањата од менаџирање на отпадот во
општината.

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

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

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

заштита и управување со водите е лоциран во општините. Поради таа
причина, на полето на активности и мерки поврзани со користење, заштита
и управување со водите на подрачјето на Општина Ресен, општината ќе
спроведува систематски пристап за реализација на мерките и активностите
распределени во следните насоки:
- Спроведување на Акциони Планови за чистење на реки, речни корита,
речишта и канали
- Мониторирање на квалитетот на водите во сливот на Преспанското Езеро
пред се поврзани како проектни активности од Проектот кој го спроведува
УНДП – заштита на Преспанското Езеро
- Активно учество и давање допринос кон надградба на степенот на
прочистување на пречистителната станица во Езерани во делот на
терциерен третман на водите, спроведувано преку тековниот Проект за
заштита на Преспанското Езеро
- Учество во изготвување на проектно-технички документации кои ја
третираат проблематиката за воспоставување на канализациони мрежи и
системи за управување со отпадните води.

4.4. Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот
воздух

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

Во овој дел Општина Ресен во 2020 година ќе се концетрира кон
реализирање на следните мерки:

1. Поттикнување на населението на соработка со локалната
самоуправа заради заштита и унапредување на квалитетот на
животот

2. Подигнување на свеста за чиста животна средина
3. Залагање за примена на обновливи извори на енергија
4. Едукација и организирање на активности за подобрување на

енергетската ефикасност
5. Организирање на активности за ограничено користење на пестициди

и ѓубрива со цел заштита и обнова на почвата
6. Изготвување и предлагање решенија за правилно користење на

медиумите од животната средина
Преку:

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

население
 Промоција на природните вредности кои и даваат белег на Општина

Ресен
 Поттикнување на образовните институции на територијата на

Општина Ресен за вклучување во проекти и активности поврзани со
екологијата

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

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

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

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

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

122



Во насока на меѓународната соработка на полето на заштита на
животната средина Општина Ресен ќе превземе активности во насока на
нејзино учество и давање на придонес кон следните процеси и институции:
- Активно учество и превземање на мерки и чекори за спроведување на
проектот “ Конзервација и одржливо управување на природните богатства
на Преспа”, финансиран од Фондот за природа “Преспа - Охрид” (ПОНТ)
- Активно учество и превземање на мерки и чекори за спроведување на
проектот “Одржлива иднина на СП Преспанско Езеро и ПП Езерани”,
финансиран од ЕУ, кој ќе се спроведува преку УНДП
- Активно учество и превземање на мерки и чекори за спроведување на
проектот “Помалку отпад 2”, финансиран од ЕУ, аплициран во ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-
2020 година
- Активно учество и превземање на мерки и чекори за спроведување на
проектот “Зелен транспорт”, финансиран од ЕУ, аплициран во ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија 2014-
2020 година
- Воспоставување и на други соработки по приоритет во текот на годината
со институции од национален и меѓународен карактер од областа на
животната средина
- Одредување  на  средства за  кофинансирање  на  апликации  за  проекти
од национален и меѓународен карактер од областа на животната средина
кои Општина Ресен би ги реализирала, би била партнер во реализацијата
или би била засегната страна со одредено учество за поддршка.

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

Во своето тековно работење Општина Ресен, континуирано има
потреба од ревидирање на постоечката стратешка документација од
областа на животната средина, изготвување на нова или пак учество и
давање допринос во стратешки и плански документи од поширок
регионален и меѓународен карактер. За таа цел, Општина Ресен планира во
2020 да ја изготви/донесе следната стратешка документација:

 Донесување на План за Управување со СП Преспанско Езеро
 Изработка на План за управување со отпад на Општина Ресен 2020 –

2023 година
 Изработка на Акционен план и Програма за управување со бучава
 Програма за управување со површински и атмосферски води
 Изработка на Регистар за загадувачи
 Планови и стратегии од Твининг проект

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

Општина Ресен ќе спроведува мерки и активности пред се во делот на:
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 Управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и
акумулатори со одредување на определени места во кои ќе се врши
собирање и складирање на таков вид на отпад

 Подигнување на нови зелени површини и реконструкција на
постоечките при што би се поддржале тековни активности на ЈКП
“Пролетер”, а би се изградиле и додатни Еко паркови на порачјето на
Преспа како активности поврзани со Проектот за заштита на
Преспанското Езеро

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

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

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

Ред.
бр. Планирана активност Носител Период на

реализација

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
ВКУПНО

Буџет на
Општина Ресен

Буџет на
Република
Македонија

Донации Останато

4.1 Активности и мерки поврзани со управувањето со заштитените подрачја

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

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

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

Општина
Ресен 2020 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

3.

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

Општина
Ресен 2020 год. 20.000 ден. 20.000 ден.

4.

Организирање на едукативни презентации за
значењето на заштитата на природата и природните
вредности на подрачјето за учениците од основните
училишта во Општина Ресен

Општина
Ресен 2020 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

5.

Набавка на следната механизација за потребите на
управувачкото тело на ПП Езерани:

 Трактор
 Приколка
 Мулчер
 Корпа
 Косачка

Општина
Ресен 2020 год. 2.160.000 ден. 2.160.000 ден.

6.

Уредување на дел од ПП Езерани во функција на
промовирање и развој на еко туризмот во
заштитеното подрачје со следните елементи:

 1 (еден) микро инфоцентар за ПП Езерани
 1 (една) набљудувачница за птици
 1 (еден) видиковец
 Мост во должина од 18 м
 1 (една) клупа модел 1
 2 (две) клупи модел 2
 3 канти за отпадок
 6 информативни табли
 5 мали предупредувачки табли
 Дрвена ограда во должина од 160 м
 Заштитни метални конуси за барбаканите

Општина
Ресен 2020 год. 3.052.100 ден. 3.052.100 ден.

7. Изработка на ГИС апликација со креирање база на
податоци за регионот

Општина
Ресен 1.253.200 ден. 1.253.200 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.1 70.000 ден. Вкупно од мерка 4.1 6.535.300 ден.125



4.2 Активности и мерки за управувањето со отпадот во Општина Ресен

8. Координирање и консултирање со генераторите и
операторите на отпад и други засегнати страни

Општина
Ресен 2020 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

9.

Превземање на финансиски обврски и други
активности поврзани со проектот “Изработка на
неопходна документација за воспоставување на
интегрален и финансиски самоодржлив систем за
управување со отпад во Пелагонискиот регион”

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

10.
Организирање на јавна презентација и трибина за
информирање на јавноста за концептот: Регионално
управување со отпад

Општина
Ресен 2020 год. 10.000 ден. 10.000 ден.

11.
Организирање на јавна презентација и трибина за
информирање на засегната јавност за начинот,
содржината и донесување на ЛПУО (2020-2023)

Општина
Ресен 2020 год. 5.000 ден. 5.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.2 55.000 ден Вкупно од мерка 4.2 55.000 ден
4.3 Активности и мерки поврзани со управувањето со водите

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

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

13. Поддршка при означување на зоните за капење Општина
Ресен

Април –
Мај
2020 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

14.
Поддршка при редовен мониторинг на водите на
подрачјето на Општина Ресен во соработка со
Центар за јавно здравје

Општина
Ресен

Јануари-
Декември
2020 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

15.
Поддршка при означување на заштитните појаси
покрај речните корита на реките и долж брегот на
Преспанското Езеро

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

16.
Подршка при демаркирање на зоните за капање и
преземење мерки за заштита на водите за капење од
загадување

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден.

17.

Подршка при изработка на проектно-техничка
документација за управување со отпадните води,
уредување на речните корита и добивање на
потребните дозволи и согласности

Општина
Ресен 2020 год. 60.000 ден. 60.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.3 170.000 ден. Вкупно од мерка 4.3 170.000 ден.
4.4 Активности и мерки поврзани со управувањето со амбиентниот воздух

18.
Воспоставување на систем за проценка на
влијанијата на атмосферското загадување врз
населението

Општина
Ресен и
МЖСПП

2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден. 60.000 ден.

19. Воспоставување и одржување на  Катастар на
загадувачи на воздухот

Општина
Ресен

Јануари –
Декември
2020 год.

10.000 ден. 10.000 ден.
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20. Воспоставување и одржување на Регистар на
загадувачки материи и супстанции на воздухот

Општина
Ресен

Јануари –
Декември
2020 год.

10.000 ден. 10.000 ден.

21.

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

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден. 60.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.4 80.000 ден. Вкупно од мерка 4.4 140.000 ден.
4.5 Активности и мерки со едукација за подигање на јавната свест

22.

Реализација на годишни кампањи за промоција на
вредностите на животната средина во Општина
Ресен
- Поттикнување на населението на соработка со
локалната самоуправа заради заштита и
унапредување квалитетот на животот
- Подигнување на свеста за чиста животна средина
- Залагање за примена на обновливи извори на
енергија
- Едукација и организирање на активности за
подобрување на енергетската ефикасност
- Организирање на активности за ограничено
користење на пестициди и ѓубрива за заштита и
обнова на почвата
- Изготвување и предлагање решенија за правилно
користење на медиумите од животната средина
- Одбележување на значајни настани поврзани со
значењето на заштитата на животната средина со
одбележување на денови од ЕКО календарот ( Ден
на планетата земја, Дена за заштита на водите, Ден
на екологијата, Ден без автомобили, Ден на
Мочуриштата, Ден за борба против пушењето, ден на
Динаридите и слично )
- Едукација и организирање на активности за
зголемено учество на граѓанското општество во
процесот на донесување одлуки од областа на
животната средина

Општина
Ресен,
ЈКП
Пролетер,
УНДП,
ПОНТ и
Меѓународни
институции

2020 год. 100.000 ден. 150.000 ден. 250.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.5 100.000 ден Вкупно од мерка 4.5 250.000 ден
4.6 Активности и мерки поврзани со работењето на Општина Ресен со национални и меѓународни институции во делот на животната средина и природата

23.

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

Општина
Ресен
НП-и

2020 год. 10.000 ден. 20.000 ден. 30.000 ден.
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24. Национални акции
- ден без отпад

Општина
Ресен 2020 год. 20.000 ден. 30.000 ден 50.000 ден.

25. Обуки, едукации за зголемување на капацитетите на
Секторот за животна средина при Општина Ресен

Општина
Ресен 2020 год. 20.000 ден. 20.000 ден.

26.

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

Општина
Ресен 2020 год. 600.000 ден. 600.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.6 650.000 ден. Вкупно од мерка 4.6 700.000 ден.
4.7 Изготвување на стратешки и плански документи поврзани со животната средина

27. Донесување на план за управување со Споменик на
природата Преспанско Езеро (види мерка 4.1)

Општина
Ресен 2020 год. / 615.000 ден.

61.500
ден. 676.500 ден.

28. Изработка на План за управување со отпад на
Општина Ресен 2020 – 2023 година

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 30.000 ден

29.
Изработка на Акционен план и програма за
управување со бучавата Општина

Ресен 2020 год. 300.000 ден. 300.000 ден.

30. Програма за управување со површински и
атмосферски води

Општина
Ресен 2020 год. 60.000 ден. 60.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.7 390.000 ден Вкупно од мерка 4.7 1.066.500 ден.
4.8 Останати активности

31.
Подигнување на нови зелени површини (еко паркови)
и реконструкција на постоечките при што би се
подржале тековни активности на ЈКП Пролетер

Општина
Ресен 2020 год. 100.000 ден. 1.500.000 ден. 1.600.000 ден.

32.
Изработка на веб / мобилна апликација за пријава на
проблеми – медиуми од областа на животната
средина

Општина
Ресен 2020 год. 30.000 ден. 90.000 ден. 120.000 ден.

33.
Воспоставување и одржување на Катастар за
животната средина

Општина
Ресен

Јануари-
Декември
2020

15.000 ден. 15.000 ден.

34.
Воспоставување и одржување на  Катастар на
создавачите на бучава во животната средина

Општина
Ресен

Јануари-
Декември
2020 год.

15.000 ден. 15.000 ден.

Вкупно од Општина Ресен за мерка 4.8 160.000 ден. Вкупно од мерка 4.8 1.750.000 ден.
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V ФИНАНСИСРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства за оваа
Програма, во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, како и преку средства кои би биле обезбедени од меѓународни
донатори и национални програми, пред се поврзани со тековните проекти “Конзервација и одржливо управување на
природните богатства на Преспа”, “Одржлива иднина на СП Преспанско Езеро и ПП Езерани”.

Мерка Средства од Општина Ресен Останати Средства Вкупно средства
4.1 70.000 ден. 6.465.300 ден. 6.535.300 ден.
4.2 55.000 ден. / 55.000 ден.

4.3 170.000 ден. / 170.000 ден.

4.4 80.000 ден. 60.000 ден. 140.000 ден.
4.5 100.000 ден. 150.000 ден. 250.000 ден.
4.6 650.000 ден. 50.000 ден. 700.000 ден.
4.7 390.000 ден. 676.500 ден. 1.066.500 ден.
4.8 160.000 ден. 1.590.000 ден. 1.750.000 ден.

ВКУПНО 1.675.000 ден. 8.991.800 ден. 10.666.800 ден.

VI ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

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

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

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

Општина Ресен
3. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Ресен”.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/21
02.12.2019 година Претседател
Ресен Никола Станковски
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10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 

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 објавување на Одлуката за отпочнување постапка за изработка и донесување 
на Локален план за управување со отпад (2020-2023)на Општина Ресен 

 

      Се објавува Одлуката за отпочнување постапка за изработка и донесување на 
Локален план за управување со отпад (2020-2023) на Општина Ресен, што Советот 
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 
 
Бр.09-2524/18                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

     Врз основа на член 22 став (1) точка 4, член 62 став (1) од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија„ број 5/02) и член 23 став 
(1) точка 8 од Статутот на Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен„ 
број 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на 
ден 02.12. 2019 година, ја донесе следната  
 
 

О Д Л У К А 
За отпочнување постапка за изработка и донесување на  

Локален план за управување со отпад (2020-2023) 
на Општина Ресен  

 
 

Член 1 
     Со оваа Одлука се утврдува потреба од изработка и донесување на Локален 
план за управување со отпад (2020-2023) на Општина Ресен ( во натамошниот текст 
ЛПУО). 
 

Член 2 
     Изработката и донесувањето на ЛПУО на Општина Ресен е во согласност со 
член 18 од Законот за управување со отпад (“Службен Весник на Република 
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Македонија” број 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 
163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16). 
 

Член 3 
     ЛПУО на општина Ресен претставува стратешки документт кој ќе обезбедува 
услови за рационално и одржливо управување со отпад и че ги дефинира целите, 
мерките, програмите и инфраструктура потребни за одржливо управување со отпад 
согласно националните и локалните приоритети. 
 

Член 4 
     ЛПУО, согласно Законот за управување со отпад, се донесува за период не 
помал од три години, а не подолг од шест години. 
 

Член 5 
     Градоначалникот на Општина Ресен, со Решение, ќе номира проектен 
координатор за изработка и донесување на ЛПУО. 
 

Член 6 
     Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во  
,,Службен гласник на Општина Ресен,,. 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
БР. 08-2409/22 
02.12.2019 година                                                                               Претседател           
Ресен                                                                                          Никола Станковски с.р. 
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19.  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за реализација на активностите на Општина Ресен 

од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година 
 

      Се објавува Програмата за реализација на активностите на Општина Ресен од 
областа на заштитата и спасувањето за 2020 година, што Советот на Општина 
Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/19                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски 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, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр. 05/02) и член 23 точка 8 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на 
Општина Ресен’’ бр. 07/10, 13/13, 08/15 и 11/15)  Советот  на Општина Ресен на 
седницата одржана на ден 02.12.2019 година, донесе 

 
 
 

ПРОГРАМА 
за реализација на активностите на Општина Ресен  

од областа на заштитата и спасувањето за 2020 година 
 
 

1. Вовед 
 
Со оваа Програма се остваруваат целите и активности во областа на заштитата и 

спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. 

133



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

Заштита и спасувањето во Општина Ресен ќе се засноваат на следните начела: 
 
- Секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи; 
- Во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет имаат 

животот и здравјето на луѓето; 
- При настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен да помага во 

рамките на своите можности; 
- Општина Ресен, Јавните претпријатија, установите, служби и трговските друштва се 

должни, навремено да ги организираат и преземааат превентивните и оперативните мерки 
за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи; 

- Секое физичко и правно лице, во согласност со Закон, одговара за неспроведување на 
предвидените мерки за заштита и спасување; 

- При ангажирање на силите за заштита и спасување се употребува моделот на постапност, 
при што најпрвин реагираат силите на сопственикот, потоа Општината, Републиката и 
меѓународната заедница и 

- Податоците за опасностите и преземените активности за заштита и спасување, од страна 
на надлежните органи и служби се јавни и мора транспарентно да се објават. 

 
Планирањето на развојот, оперативното и тековното планирање на краток, среден и 

долг рок на системот за заштита и спасување ќе се води и реализира според принципите, 
критериумите и стандардите кои важат во системот на планирање, програмирање и 
буџетирање. 

Реализацијата на оваа Програма од областа на заштита и спасувањето во 
наредниов период за Општина Ресен е со обврзувачки карактер, со Закон, и не треба да 
трпи одлагања. 

Општина Ресен, основните цели на заштитата и спасување ќе ги остварува преку: 
- Општински Штаб за заштита и спасување; 
- Просторните сили за заштита и спасување на Општина Ресен и 
- Јавните претпријатија, установи и служби во Општината. 
 

Потребна стручна помош за реализација на активностите од доменот на заштитата 
и спасувањето, на Општина Ресен ќе му дава Дирекцијата за заштита и спасување, преку 
Подрачното одделение Ресен. 
 

2. Основни цели на Програмата: 
 

- Преку Советот на Општина Ресен, одлучува за воспоставување на потребна организација 
за заштита и спасување и за спроведување на мерките за заштита и спасување; 

- Во случај на природни непогоди и други несреќи, ги утврдува обврските на Јавните 
претпријатија, установи и служби кои ги формирале, за: гаснење на пожари и спасување на 
луѓе и имот при собраќајни, техничко – технолошки други несреќи; 

- Расчистување на локални патишта, улици и други инфраструктурни објекти во случај на 
непроодност поради врнежи од снег, наноси од снег, голомразица, наноси од земја 
предизвикани од силни врнежи, одрони, лизгање на земјиштето и друго; 

- Укажување на прва медицинска помош во случај на појава на зголемен број на заболени и 
повредени и спречување на ширењето на заразни болести; 
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- Заштита на животните и растенијата во случај на појава на болести, штетници и други 
природни непогоди; 

- Следење на подготвеноста на единицата на Локалната самоуправа за заштита и 
спасување; 

- Одлучување за висината на средства од буџетот на ЕЛС за надомест на штета од природни 
непогоди и други несреќи и 

- Распределба на хуманитарна помош наменета за настраданото население во ЕЛС. 
 

3. Приоритетни активности за реализација: 
 

Општина Ресен, Советот на Општината, треба да се насочат кон реализација на 
следните задачи: 

  
- Aжурирање на Проценката за загрозеност на Општина Ресен од природни непогоди и 
други несреќи; 
- Изработка на План за заштита и спасување на општина Ресен; 
- Чистење и уредување на речното корито на „Голема Река”, делот кој предизвикува 
излевање на реката и поплавување. (попрецизни податоци во Акциониот план за чистење 
на речното корито „Голема река”); 
- Превентивно укажување поради реална опасност од рушење на оџакот во поранешна 
Тулана „Нова Слога” на ул.„Борис Кидрич” бб  во Ресен и загрозување на животите околу 
60 лица од Ромска националност кои живеат во бараката на само 4 метри од објектот, кој е 
прогласен за склон на паѓање уште во 2004 година; 
- Превентивно укажување од аспект на здрава животна средина, за превземање  на мерки 
и активности во насока на контрола на загадувањето на животната околина, кое го врши 
Фабриката ИГМ „Нова Слога” Ресен, поради неконтролирано користење на Кокс и 
последиците од него. 

 
4. Финансирање на заштита и спасувањето 

 
        
Распоред на финансиски средства: 
 
Реден 
број 

Заштита и спасување Потребни средства 

1 Набавка на опрема и средства, 
за единицата просторни сили за 
заштита и спасување на 
Општина Ресен 

 
180.000,00 денари 

2 Основна обука на припадниците 
на единицата 

100.000,00 денари 

135



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

3 Набавка на средства и опрема, 
за заштита од пожари во ОУ и 
Спортска сала Ресен, (за ППА, 
сервисирање на ППА, мерење на 
громобрански инсталации и 
хидрантски притисок). 

   
 
   50.000,00 денари 

4 Надоместоци за припадниците  100.000,00 денари 
5 Изработка на документација    70.000,00 денари 
6 ВКУПНО  500.000,00 денари 

  
5. Завршни одредби 

 
Носител и одговорен за реализација на Програмата за заштита и спасување 

во 2020 година е Градоначалникот и Советот на Општина Ресен. 
Општина Ресен ќе остварува потребна соработка со Општинскиот Штаб за 

заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за 
управување со кризи и други органи и тела, ќе го следат спроведувањето и 
реализацијата на оваа Програма. Наведените органи и тела ќе покренуваат 
иницијативи, ќе даваат мислења и предлози за доследно и квалитетно 
реализирање на Програмата. 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките 
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 
година. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
Гласник” на Општина Ресен. 
 

 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
 
Бр. 08-2409/23                                                                                     Претседател 
02.12.2019 година                                                                      Никола Станковски с.р. 
Ресен 
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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 објавување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од 
Општина Ресен за 2020 година 

 

      Се објавува Програмата за одбележување на значајни настани и личности од 
Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на 
седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 

Бр.09-2524/20                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална
самоуправа(,,Службен весник на РМ,бр.5/02), а во врска со член 23 став
1 точка 8 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен’’,бр.7/2010 , 13/2013, 8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на
ден 02.12.2019 година Советот на Општина Ресен, донесе:

Програма
за одбележување на значајни настани и личности од

општина Ресен за 2020 година

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа програма се :

- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен кон значајни
настани и личности во Општина Ресен во 2020 година

- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен  кон настани и
личности од национален и интернационален карактер од значење
за Општина Ресен

- Сочувување, негување и афирмирање на материјалното и духовно
наследство

- Сочувување,негување ,афирмирање и јакнење  на историскиот
идентитет на Општината Ресен

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

2. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Ресен во одбележувањето на значајни
настани и личности во Општината Ресен ќе бидат насочени кон
иницирање, поттикнување,подржување и помагање за остварување на
целите на оваа Програма и тоа:

- Сочувување на континуитетот на одбележување на значајни
настани и личности

- Одбележување на значајни настани и личности кои и даваат
посебно обележје на Општина Ресен

- Унапредување на меѓугенерациската, меѓуетничката и историската
поврзаност и континуитет меѓу граѓаните на Општина Ресен

- Остварување на продуктивна соработка  со
асоцијации,организации и фондови кои го реализираат и помагаат
одбележувањето на овие датуми и личности.
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- Вклучување на Општина Ресен  во одбележување на настани и
личности од национален и интернационален карактер од значење
за Општина Ресен

Во рамките на оваа Програма во 2020 година ќе се одбележат
значајни настани и личности од револуционерното минато на Општина
Ресен и Република Македонија, како и дел на други културно -уметнички
манифестации кои таргетераат настани во согласност со целите на оваа
програма на кои Општината ќе им даде посебно внимание.

Оттаму, во текот на 2020 година во рамките на оваа Програма
посебно внимание ќе им се посвети на:

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

2. Одбележување на настани кои и даваат посебно обележје на
општина Ресен
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Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина Ресен за 2020 година

Личност Годишнина Активност за
одбележување

Датум на
одбележување

Носител Средства од
општински

Буџет

Краток опис за значењето
на  личноста

За Општина Ресен

1.Кераца Висулчева

1910-2004

110 од раѓањет Промоција на
постојаната
поставка на
Изложба од

сликарски дела од
Кераца Висулчева

во Ресенскиот
сарај, и

запознавање на
учениците од ОУ

во Општина Ресен
со нејзините дела

изложени во
Ресенскиот Сарај

7 април Општина Ресен,Дом
на култура,Музеј на

Македонија –музејска
збирка Ресен

5000 ден Македонска
сликарка.Целокупното
творештво од над 500 дела
(слики, пастели, акварели и
скулптури) Висулчева го
остави во трајна сопственост
на Македонската држава.
Нејзината последна желба
беше уметничките дела да
не се продаваат, туку да
останат како дел од
националното богатство на
Македонија. Денес тие се
изложени во Ресен и Скопје

2.Ахмед Нијази Бег

(1873-1913)

107 год. од смртта Историски час 17 април 2020 Општина Ресен, НВО 5000 ден. Политичар,воен лидер,
визионер,еден од
предводниците на

младотурската
револуција,градител на

ресенскиот сарај.
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3.Гоце Делчев

(1872-1903)

117 год. од смртта Полагање свежо
цвеќе, посебна
програма на ОУ

Гоце
Делчев,историски

час

4 мај 2020 ОУ Гоце Делчев,
Општина Ресен

5000 денари македонски револуционер,
учесник во македонското
револуционерно движење,
деец на Македонската
револуционерна
организација, апостол и
срцето на револуционерна
Македонија , идеолог,
организатор и водач на
македонското
револуционерно
националноослободително
движење кон крајот на 19 и
почетокот на 20 век

4.Славејко Арсов

1878-1904

116 години од
смртта

Историски
час,полагање
свежо цвеќе,

организирањ на
изложба

Август/септемвр
и 2020 година

Општина Ресен, ОУ
Славејко Арсов

5000 денари Околиски војвода  во
Ресенската околија.

Учествувал активно на
Смилевскиот конгрес и во
Илинденското востание во
борбите што се воделе во

Ресенско

5.Мите Богоевски

1919-1942

101 години од
раѓањето

78 години од
смртта

Полагање на
свежо

цвеќе,посета на
спомен шума и

спомен куќа,
Поетско читање,

11/12
Септември

31 Октомври

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

на Култура

5000 денари Македонски револуционер и
поет, народен херој на

Македонија
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6.-Ј.Ј. Свештарот и

- Мите Трповски
Војводата

77 години од
загинување

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на
револуцијата

6 октомври Општина Ресен,ОО
СБАНОБ,МЗ Царев
Двор и Покрвеник

3000 денари - Народен херој

- Првоборец

7.Цар Самоил

958-1014

1006 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата во
центарот на

градот, историски
час, изложба

6 октомври Општина Ресен,

СОУ Цар Самоил

12 000 денари средновековен  македонски
владетел чија прва
престолнина била во Преспа

8.Д-р Христо Татарчев

1869-1952

68 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата,исто
риски час

16 декември Општина Ресен 5000 денари Еден од основачите на
Македонската

револуционерна
организација и прв

претседател на Централниот
комитет
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Одбележување на настани за 2020 кои и даваат посебно обележје на општина Ресен

Настан Датум на
одбележување

активност Носител на одбележувањето Краток опис за значењето на
настанот

1.Меѓународен ден на
жената

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

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

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

2.Денови на пролетта 21 март Еколошка акција , чистење и
уредување на училишните  и
други простории,дворни места
и пошумавање на површини,
на денот на пролетта во

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

Прв ден на пролета

143



градот ќе се одржи дефиле,со
културно-уметничка програма
посветена на
манифестацијата, со учество
на ученици од
предучилишното и основното
образование

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

3.Ден на маски и шега 1 април Детски маскембал, културно
забавна програма на плоштад

Училишта,детска градинка,
Дом на Култура,Општина
Ресен

Меѓународен ден на шегата

Средства од Општински
Буџет

15 000 денари

4.Меѓународен ден на
ромите

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

Општина Ресен,НВО меѓународен ден ромите е
прогласен во 1992 година од ОН и
ЕУ.

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

5.Велигден По верски
калндар/можен
датум ( 3 дена
пред Велиден)

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

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта

Во 2020 година Велигден за
верниците од православна
вероисповед ќе се слави на 19-ти
април.Велигден или Ден на
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украсено јајце . Воскресението Христово е
најважниот верски празник во
православниот календар,
Христијанските верници со овој
празник го прославуваат
воскреснувањето на Исус
Христос.

Средства од Општински
Буџет

30 000 денари

6.Ден на Европа,победа
над фашизмот

9 мај Посебна културно уметничка
програма

Општински координативен
одбор, ООБАНОВ- Ресен

На овој ден во 1950 година
Роберт Шуман го презентираше
предлогот за создавање на
обединета Европа, како опција за
одржување на мирот на со војните
разурнатиот и поделен континент.
Предлогот, попознат како
„Шуманова декларација,исто така
овој ден се одбележува како ден
на победа над фашизмот кога во
1945 година нацистичка
Германија го ратификува актот за
безусловна капитулација

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

7.Ден на македонските
просветители,24 мај

Мај 2020 литературно читање и
историски час

Училишта,Општински
координативен одбор

Празникот е во чест на Св. Кирил
и Св. Методиј, основачите на
првата словенска азбука –
глаголицата. Денот на
македонските светители е
прогласен за државен празник

Средства од Општински
Буџет

145



3000 днари

8.Формирање на
партизански одред
``Даме Груев

6 јули посебна програма СЗБАНОБ од Ресен и Битола Формиран над с. Златари на пл.
Бигла, Ресенско, 6 јули 1942

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

9.Одбележување на
светиот месец Рамазан

Согласно верски
календар

Организирање на Ифтар од
страна на Градоначалникот за
верници и великодостојници
од муслиманската
вероисповед во општина
Ресен

Општина Ресен Рамазан е исламски празник кој
трае во текот на целиот деветти
месец од исламскиот календар.
Рамазан е еден од петте столба
на исламот. Тоа е месец на
добрина, милост, љубов и
простување, Муслиманите
сметаат дека Рамазан на секој
дом му носи полни раце дарови -
милост, бериќет и проштевање.
Куранот вели дека Рамазан има
четири димензии - духовна,
морална, солидарна и
здравствена.

20 000 денари

Средства од буџет на
Општина Ресен

10.Иванден 7 јули Во склоп со традицијата на
овие простори верскиот
празник иванден ќе се
одбележи со адекватна
активности

Општина Ресен,НВО,Дом на
Култура

Еден од големите летни  верски
празници што македонскиот народ
ги празнува со многу обичаи и
верувања.Посебноста на
прославувањето во преспа го
прави Иванден еден од белезите
на преспанската традиција

Средства од Општински
Буџет
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5000 денари

11.Илинден 1-2 Август Со низа активности и на
соодветен начин пред
споменикот во село Крушје, со
Илинденските денови во
Љубојно,

Општина Ресен,ООСЗБ и МЗ
на Крушје,Љубојно

На македонски национелен
празник Илинден  се одбележува
114 годишнината од илинденското
Востание, (Илинден 1903 година),

Средства од Општински
Буџет

10000 денари

12.Преспанско
советување

2-4 август

На споменикот на
Преспанското советување на
ЦК на КПМ во Отешево низа
активности

Општина Ресен , ООСЗБ
Средства од Општински
Буџет
30000денари

Преспанско советување на ЦК на
КПМ (2-4 август 1943 година) е
втор состанок на Централниот
комитет на КПМ, одржан
во Преспа, во непосредна
близина на село Отешево.

13.Формирање на
батаљонот Мирче Ацев-
Ден на АРМ

18 август Полагање на свежо цвеќе на
споменикот на
револуционерната борба,
историски час

Општина Ресен , ООСЗБ На Славеј планина во Дебарца е
формиран батаљонот Мирче Ацев
,со што оој датум се смета како
ден на АРМ

Средства од Општински
Буџет
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2000 денари

14.Ден на независноста 8 септември Културно уметничка програма Општина Ресен Годишнина од  референдумот за
Независна Република Македонија

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

15. 76 години од
олободувањето на
Ресен

11 септември Свечена седница на Совет на
Општина Ресен,Прием кај
Градоначалникот за Борците
и нивни потомци,полагање на
свежо цвеќе на
споменици,посебна програма

Општина Ресен 11 септември 1944 година е
датумот на ослободување на
Ресен и Преспа од фашистичката
окупацијаСредства од Општински

Буџет

30 000 денари

16.Ден на
антифашистичкото
Востание

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

Општина Ресен,училишта На 11 Октомври 1941 во Прилеп и
Куманово е дигнато востание
против фашистичката окупација
на Македонија. 11 Октомври е
државен празник во Р.М

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

17.Ден на
револуционерната

23 октомври Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот на

Општина Ресен Празникот се празнува по повод
формирањето на македонската
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борба револуционерна борба. Средства од Општински
Буџет

револуционерна организација во
Солун  на 23 октомври 1893
година.
23 Октомври е државен празник5000 денари

18.Ден на Албанската
Азбука

22 Ноември историски час
,трибина,рецитал

Оптина Ресен.ОУ Славејко
Арсов,Соу Цар Самоил

Во 1908 година во Битола е
унифицирана албанската азбука

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

19.Ден на Албанското
знаме

28 Ноември Посебна програма НВО,Општина Ресен Во Валона (Влора) на 28 ноември
1912 година, Исмаил Ќемали, ја
прогласи независноста и го
официјализира албанското
национално знаме. Празник на
албанската заедница во
Македонија.

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

20.Меѓународен ден на
лицата со инвалидитет

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

3 декември е меѓународен ден на
лицата со инвалидитет
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Средства од Општински
Буџет

5000 денари

21.Ден на настава на
Турски јазик

21 декември Рецитал,трибина Општина Ресен,НВО,ОУ Мите
Богоевски

Денот на настава на турски јазик
21 декември кога во скопското
училиште „Тефејуз“ во 1944
година било возобновено
образованието на турски јазикСредства од Општински

Буџет

5000 денари
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3. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите за одбележување на значајни настани и личности од
Општина Ресен за 2020 година утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени
за 2020 година, спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата организаторите во одредени
активности на манифестациите и  проектите за обезбедување на
финансиски средства и друга помош може да  очекуваат од :

- Министрерството за Култура на Република Македонија;

- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и
физички

лица;

- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

- Други извори.

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

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

5.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помагаат одбележување
на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година

- почесно покровителство на градот Ресен,

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема
со која располага општината за потребите на реализирање на
Програмата,

- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни
манифестации,

- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на
градотпри одржување манифестации и реализирање на активности од
Програмата.
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Овие форми на активности ќе се реализираат согласно
можностите на Општина Ресен.

Табела. Финансисрање на Програмата за одбележување на значајни
настани и личности од Општина Ресен за 2020 година

Активност Буџет на Општина Ресен
2019

3. Одбележување на
личности кои и
даваат посебно
обележје на
Општина Ресен

45 000 денари

4. Одбележување на
настани кои и
даваат посебно
обележје на
општина Ресен

219 000 денари

5. Непредвидени
манифестации

30 000 денари

6. Обезбедување на
сместувачки услуги

30 000 денари

7. Почесно
покровителство

30 000 денари

Вкупно 354 000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен
во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на
Општина Ресен за 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/24 Претседател на совет
02.12.2019 година Никола Станковски
Ресен
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10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 

 
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 објавување на Програмата за спроведување на културни активности и 
одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на 

 Општина Ресен за 2020 година 
 

      Се објавува Програмата за спроведување на културни активности и одржување 
на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, што 
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
 
Бр.09-2524/21                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа(,,Службен
весник на РМ’’,бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Oпштина
Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’,бр.7/2010 , 13/2013, 8/2015 и 11/2015)
на седницата одржана на ден  02.12.2019 година Советот на Општина Ресен,
донесе

Програма
за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се

финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година

1.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
2.АКТИВНОСТИ

- Организација и подршка на манифестации и други настани од
културата

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

- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на

програмата

3.ФИНАСИРАЊЕ

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ
СРЕДСТВА

5.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :
- Обезбедување активен однос на Општина Ресен кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно
наследство на Ресен и Преспа;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Ресен;
- Презентирање и афирмирање на локални творци и интерпретатори од областа
на културата, како и презентирање на здруженија,и локални институции во насока
на подршка на развој на културата во Општина Ресен
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2.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Ресен во областа на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-
уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република
Македонија и странство во Општина Ресен;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа
со збратимените градови и други институции со кои е воспоставена соработка од
Општина Ресен;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации
и фондации кои го помагаат развојот на културата во
локалните заедници.
- Вклучување на граѓанскиот сектор во креирањето на услови за развој на
културата во Општина Ресен

Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што се
финансираат од буџет на Општина Ресен за 2020 година се поделени :

- Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
- Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на

програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на програмата
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Организација и подршка на манифестации и други настани од културата

Во реализацијата на овие активности предвдени со Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет на
Општина Ресен за 2020 година, се предвидени и настани и манифестации поврзани со организирање на манифестациија
Преспанско културно лето која Општина Ресен ја аплицира по однос на Годишниот конкурс за финасирање на проекти од
национален интерес од областа на музичко-сценска дејност за 2020 година како и манифестацијата  кои имаат за цел давање
на трајно обележје на културниот идентитет и продолжување на културната традиција

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ

Манифестација Рок на
активноста

Носител Забелешка Средства
од Буџет
2020

Од други
институции

Вкупно

Матурско дефиле Мај 2020 Општина Ресен во соработка со
СОУ Цар Самоил

- го
организира
настанот

30.000

денари

/ 30.000

Актерот на Европа Почеток на Јули НВО ``Езеро без Граници`` во
соработка со Општина Ресен

- се
подржува
настанот

90 000
денари

90.000

Преспански иселенички средби Јули/Август МЗ на
Подмочани,Грнчари,Наколец,Брајч
ино,Болно

Општина Ресен

- се
подржува
настанот

50 000
денари

/ 50.000
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46-ти
Љубански Илинденски Иселеничк
и Средби

Август 2020 МЗ Љубојно,Организационен одбор
за реализација на средбите во
соработка со Општина Ресен

- се
подржува
настанот

20 000
денари

/ 20.000

Најдобри од најдобрите Август 2020 СОУ Цар Самоил во соработка со
Општина Ресен

Се подржува
настанот

30 000
денари

/ 30.000

Преспански Поетски Среќавања Август 2020 Општина Ресен поддршка и
организација на поетски читања на
локални поети

Ко-
организатор
Општина
ресен

10.000
денари

/ 10.000

Преспански Јаболкобер Септември 2020 Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис
сектор,УНДП,ПЕ МЗШВ

- го
организира
настанот

600 000
денари

400,000(спонзо
рства и
донации)

1,000,0
00

Јубилеи на реномирани автори По потреба Општина Ресен се подржува
или се
организира
по потреба

30 000
денари

/

30.000

Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет Дом на Култура во соработка со
Општина Ресен

се
подржуваат
настаните

30 000
денари

/ 30.000

Активности за Негување на
културата,обичаите и традициите
на заедниците

По утврдени
приоритети

Општина Ресен се
подржуваат

30 000
денари

/ 30.000

Промоции на книги По утврдени
приоритети

Матична Библиотека и Општина
Ресен

се подржува 20 000
денари

/ 20.000
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Настапи на национални
институции од Областа на
Културата

По приоритет Општина Ресен , Министерство за
Култура

Се
организира
од Општина
Ресен

100 000
денари

/ 100.000

Обележување на Нова Година

- Новогодишна свеченост

31 декември,
ПО посебна
програма ,
украсување на
градот

Општина Ресен се
организира
од Општина
Ресен

500 000
денари

/ 500.000

Непредвидени манифестации Во тек на 2020 Општина Ресен 20 000
денари

/ 20.000

Вкупно средства 1.560.000 400.000 1.960.000
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Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација
на програми од областа на културата од значење на Општина

Ресен
На територија на Општина Ресен функционираат Културно Уметнички

Друштва, Агенции за Фолкор, НВО  со делување во областа на културата, Приватен
етно музеј-Подмочани ,Ресенска керамичка колонија и други организации кои со
своите активности допринесуват кон остварување на целите на оваа Програма.
Општина Ресен  во  рамките на своите надлежности предвидува средства за
подршка на Здруженија на Граѓани за реализација на нивните годишни програми
во делот на нивни активности од значење на Општина Ресен.Подршката на
Општинна Ресен во оваа категорија на предлог програмата се однесува кон
обезбедување на финасиска,техничка и организациона подршка на програмите на
Здруженијата на Граѓани кои го промовираат , презентираат и афирмираат
културниот идентитет на Општина Ресен во земјата и странство. Здруженијата на
Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по утврден приоритет во
согласност со Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на
Општина Ресен за 2020 година и во согласност со Програма за одбележување на
значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година.Општина Ресен ќе
формира посебна комисија за распределување на овие средства на Здруженијата
кои во текот на годината ќе треба да се обратат до комисијата со изготвени барања
за користење на средства со елаборирани предлог активности по однос на
барањето или ќе можат да учествуваат на јавни повици од областа на културата
кои би ги распишала општина Ресен.
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Активност Носител Период на
активноста

Средства

Подршка на ЗГ од областа на
културата

По утврден приоритет Општина Ресен 01.01.2020-
31.12.2020

200.000 денари

Подршка на локални институции од областа културата

Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка  на локални  институции чиј делокруг на
работа е поврзан со презентација,промоција,афирмирање и зачувување и унапредување  на културниот идентитет на Општина Ресен.
Подршката на овие институции согласно целите на  Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на Општина
Ресен за 2020 година и во согласност целите  на  Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за
2020 година, ќе се насочи кон подршка на :

Институција Активност Период на реализација Носител

Дом на Култура Драги Тозија Подршка при реализација на
проекти/кофинасирање според
приоритет

2020 Општина Ресен

Матична Библиотека при Дом
на Култура Драги Тозија

Збогатување на фондот на
книги

2020 Општина Ресен

Спомен Куќа на Татарчеви Промоција на вредностите на
Спомен куќата

2020 Општина Ресен

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

Промоција на вредностите на
музејската збирка

2020 Општина Ресен
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Домот на културата "Драги
Тозија"-Ресен

Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2020 Општина Ресен

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

Инвестиција во Носител Период на

реализација

Средства од
Буџеет 2018

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

Општина Ресен 2020 50 000 денари

Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните

Општина Ресен 2020 100 000 денари

Вкупно 150 000 ден.

Тековно одржување и реновирање на Дом на Култура Драги Тозија Ресен, носител
Општина Ресен 6.000.000,средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на РМ
(Министерство за култура)

Други посебни активности поврзани со реализација на програмата

Со оваа активност се регулираат постапки кои се однесуваат за посебни
активности пред се во областа на логистичка и техничка подршка во реализација
на програмата.
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За 11-ти Септември, денот на Општината Ресен се подготвува специјална
програма со содржини од областа на спортот,култура,Свечена седница на Совет
на Општина Ресен и одавање на почит на значајни настани и личности и борци
учесници во ослободување на градот

На свечената седница можат да се доделат посебни признанија и
награди,кои се доделуваат од буџет на општина Ресен по утврдени критериуми, а
се финансираат со посебна ставка на буџетот на Општина Ресен.

Исто така и во рамките на манифестацијата ``Преспански јаболкобер`` се
доделува востановена награда и други признанија и награди.Исто така заради
одржување на манифестациите општина Ресен треба да склучи во предвидена

Активност Период на
активност

Носител Средства од
Буџет за 2019

Репрезентација за
културни

манифестации

2020 Општина Ресен 30 000 денари

Обезбедување
сместувачки услуги за
учесниците на одделни
манифестации

2020 Општина Ресен 40 000 денари

Организирање
протоколарни и
промотивни средби на
претставници на градот

при одржување
манифестации и
реализирање на проекти
од областа на

културата

2020 Општина Ресен 30 000 денари

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

2020 Општина Ресен 100 000 денари

Непредвидени трошоци 2020 Општина Ресен 20.000 денари

Вкупно 220. 000
денари
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постапка годишен договор со застапничка агенција за авторски права за
регулирање на настапите на изведувачите.

3. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2020
година, спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Ресен ќе ги поддржи
организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за
обезбедување на финансиски средства и друга помош од:
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

- Други извори.

Активност Предвидени средства

Организација и
подршка на
манифестации и други
настани од културата

1.960.000,00 денари

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

200. 000,00 денари

Подршка на локални
институции од
културата

150 000,00 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

150.000,00 денари
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Други посебни
активности поврзани
со реализација на
програмата

220. 000,00 денари

ВКУПНО 2.680.000

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината, средства од Буџетот на Република Македонија,
спонзорства и донации

По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се утврди
дека се во согласност со целите на Програмата.

Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен во областа на културата

за 2020

Сопствени (
Општина Ресен )

Буџет на РМ Спонзорства и
донации

Вкупно

1,960.000 400.000 2.680.000

5.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
културата за 2020 година пред се базира врз стратешки усвоените документи  на
локално и национално ниво , како и врз реалните потреби за остварување на
целите на оваа програма. Исто така оваа програма се адаптира и на активностите
кои ќе се спроведуваат во формирањето на мрежа за културен развој на
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пелагонискиот Регион како и врз воспоставени национални програми и
манифестации.

Оваа програма во еден дел посебно во инвестиции во културата,заради
специфичноста на финасиска состојба на општината е продолжение на
Програмите за културни активности што се финансираат од буџет на Општина
Ресен за неколку години наназад .

Нацрт-програмата за активностите на Општина Ресен во областа на
културата за 2020 година е предложена во меѓусекторска и меѓуоделенска
корелација на службите во Општина Ресен , и во консулатција и  корелација со
другите институции чија примарна или секундарна дејност е поврзана со
активности во културата и чии активности на тоа поле се од посебно значање за
Општина Ресен.

Поддршката на Здруженија на граѓани од областа на културата се темели на
реалните барања од овие здруженија кои се од поширок интерес и ги задоволуваат
потребите на поголема целна група граѓани.Општината од своја страна ќе се труди
активностите превземени од оваа целна група да  ги промовира и да ги стави во
функција на развој на културата во Општина Ресен

Предложената Програма во делот на реализација на активностите е
поделена во подпрограми во кои е даден опис на активностите со цел да се
систематизираат активностите и да се насочат кон поефективно нивно
извршување.

Во делот на активностите  за организирање и подршка на манифестации таа
претставува продолжување  на традиционални настани и манифестации кои се
одржуваат во Општината и кои се нејзин белег.Посветено е внимание притоа
настаните и манифестациите да го  задржат карактерот на културниот идентитет
на Општината кој се одликува со традиционални вредности на меѓунационален и
меѓурелигиски соживот притоа потенцирајќи ги и вредностите кои општината ги има
од аспект на културно-историското минато и функционалноста кон потребите на
заедницата.Исто така во голем дел од активностите предвидени со оваа
подпрограма се дава значаен допринос кон подршка на туризмот во општината со
организирање на низа манифестации во летниот период и низ различни локации
низ Општина Ресен.

Подршката пак на институциите е допринос кој треба на истите да им
помогне во профилирањето како места од каде директно ќе се практикува
културата.Според нашите сознанија и искуства потребно е подиректно
вмрежување на овие институции со цел нивните вредности кои ги промовираат да
бидат ставени во функција во развој на културниот живот во општината.

Општината во рамките на своите надлежности ќе се труди да активностите
на институциите како Домот на Културата, Музејската збирка, Матичната
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библиотека,Спомен Куќата на Татарчеви и др., да бидат подостапни за граѓанине
на Општината, затоа што истите според нашите убедувања се најдобриот
промотор на културниот капацитет на општината.

Инвестициите во културата се реална потреба за нејзино адекватно
спроведување..

Изработка на промотивен материјал за афирмирање на културно историско
богатсво на општината е од базично значење за општината како во  насока на
сопствена промоција на културата така и во насока за подршка за развој на
туризмот посебно неговите алтернативни форми.

Изградбата пак на спомен обележја за кои треба да се изготви и посебна
програма се во насока за збогатување на материјаната културна понуда во
Општината.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2409/25 Претседател
02.12.2019 година Никола Станковски
Ресен
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10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 
 

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 објавување на Програмата за спроведување на активности на спортските 

друштва и одржување на спортската инфраструктура  
во општина Ресен за  2020  година 

 
      Се објавува Програмата за спроведување на активности на спортските друштва 
и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2020  година, 
што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  02.12.2019 
година. 
 
 
Бр.09-2524/22                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’,бр.5/02), а во врска со член 23 став 1 точка 8
од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен’’,бр.7/2010 , 13/2013, 8/2015 и 11/2015) на седницата одржана на
ден 02.12.2019 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  2020 година

Согласно Законот за спортот (Службен Весник на РМ бр. 29/2002,
66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013,
42/2014138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016,
190/2016) ) и Статутот на општината Ресен , Општината Ресен и во текот на
2019 година ќе продолжи со поддршка на спортските активности во градот и
општината, се разбира во рамките на својот Буџет.

Посебна поддршка како во изминатите години и во 2020 година ќе му се
даде на развојот на масовниот спорт и на субјектите кои анимираат повeќе
млади спортисти сe со цел да се развие нивниот спортскиот дух и здравјето,
посебно ќе се стави аспект на подршка на младинските школи за ракомет,
фудбал и џудо кои се носители и веќе дoкажани во развој на младите како на
спортски план така и во развој на стабилни, здрави и добро профилирани
личности кои во иднина ќе помогнат во развојот и промоција на Општина Ресен
како на спортски така и на  културен и општествен план.

Во соработка со клубовите и спортските здруженија регистрирани на
територијата на Општина Ресен во буџетот е предвидено поддршка на сите
спортски здруженија .

Во текот на идната година ќе бидат поддржани повеќе спортски
активности во Општината меѓу кои ќе ги наведеме:

-поддржување и поттикнување на работата на спортските клубови со
пионери и спортските школи во кои се развиваат младите спортисти од 5
до 14 години,
-поддржување на спортските манифестации во училиштата  по разни
основи и помагање на школските спортски сојузи во организација на
училишни турнири ,
-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, 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
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услови за нивно редовно и непречено функционирање.
Освен тоа Општината Ресен ќе го поддржи и организирањето и

одржувањето на повеќе спортски  турнири.
Во 2019 година во Општина Ресен започна целосна реконструкција на

спортската сала ,, Зоран Стојановски‘‘ која во 2020 година ќе има и можност во
подтрибинскиот простор практицирање на борилачки спортови, аеробик и
спортови за кои е доволен помал простор за нивно изведување, за што ке има
потреба од дополнително одржување на објектот.

Општински фудбалски сојуз Ресен

Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција каде егзистира и
најстариот фудбалски клуб Преспа кој во минатата година прослави 100 години
постоење. 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 и зависи од интеросот и условите на клубовите кои се
члено се за

Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи  според
правилата и организационата структура  на Федерацијата.

ОФС Ресен , како и другите сојузи во Македонија има Собрание,
составен од представници на сите клубови , делегати, контролори, судии,
спортски работници, тренери и други. Освен тоа ОФС во својата организациона
структура има и Управен одбор, претседател и потпретседател, повеќе комисии
и свои членови делегирани во  органите на Фудбалската федерација и третите
лиги.  Основна задача на ОФС е да го омасовува фудбалот во општината, да го
организира и спроведува натпреварувањето во општинската лига, преку свои
представници во органите и телата на ФФМ да пренесува и застапува
иницијативи, ставови и предлози покренати од страна на ОФС и клубовите,
преку семинари,предавања и работилници да ги едуцира судиите, делегатите и
другите спортски работници и да им овозможи нивно запознавање  со
основните и напредни знаења во фудбалот и преку полагање на стручни
испити да ги регрутира и оспособува како нови делегати и судии.

Во ОФЛ оваа сезона доколку имаат можност ОФС Ресен ќе организира
натпреварување на 6 фудбалски клубови врз база на турнирски систем во две
групи по три екипи а потоа да се одиграат полуфинални и финални натпревари
за пласман во повисок ранг на натпреварување:

ФК Стeње-Стење Фк Долна Бела Црква- Долна бела Црква ,ФК Шара -
Крани ФК Асамати-Асамати, Ф.К. Ресен- Ресен и ФК Јилдиримспор-Ресен.
Натпреварите во ОФЛ се играат според правилата на  ФФМ, лига систем, есен-
пролет. Минатата година се воведе нов комјутерски систем на регистрација на
фудбалери и на сите фудбалски екипи. Моментално има 200 регистрирани
играчи и 8 фудбалски клубови од кои 6 во општинска лига 2 во Трета
Македонска Фудбалска лига- Југозапад.

Покрај организирањето на фудбалските натпревари ОФС големо
внимание му обрнува и на омасовувањето на овој спорт преку регистрирање и
поддржување на нови фудбалски клубови, излегување во пресрет на барањата
на клубовите, стручните спортски работници, како и на вклучувањето на
младите во оваа спортска дисциплина.

Последниве години Лигата се финансира со котизација од екипите
членки на ОФС кои тешко доаѓаат до средства . Затоа е потребно барем
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полoвина од предвидените трошоци да се финансираат од други извори,
односно Буџетот на Општината.
Во 2018 година , по шести пат се одржа меморијален фудбалски турнир ,,
Благој Котларовски Баги,, во рамките на ,,Преспанскиот јаболкобер,, кој оваа
година се одржа во конкуренција на младински категории до 14 години и на овој
турнир учествуваа 4 екипи од Прилеп, Битола, Охрид и Фудбалската школа
Тотал Фудбал од Ресен која помага во организација на оваа успешна
манифестација.
Овој турнир повторно ќе се одржи во 2019 година со учество на Младински
екипи од регионот.

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 60.000,оо денари,и
истите ќе бидат обезбедени од Буџет на општина Ресен и дел од сопствено
учество на клубовите.

ФК ,,Преспа,, Ресeн

Како и секоја година и оваа година Фудбалскиот клуб Преспа како
најголеми 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 во минатата 2019 година прослави еден голем јубилеј 100 години
од своето формирање. Од овој фудбалски клуб произлегоа голем број
фудбалски имиња и врвни стручни работници познати и признати во овој спорт.
Фудбалскиот клуб Преспа во 2019 година организира пригодна свеченост по
повод јубилејот каде на сите учесници и помагачи на клубот им додели посебни
награди признанија. Овој настан целосно беше подржан од Општина Ресен.

Покрај својата основна активност натпреварување во Третата
Македонска Фудбалска Лига , ФК Преспа ќе направи напори за одржување на
фудбалската младинска школа со цел обучувањето на поголем број на млади
спортисти од градот и регионот.

ФК Преспа во својата програма за работа има предвидено и активности
за одржување на градскиот стадион и помошните простории.

ФК Преспа во текот на 2020 година свој активен придонес ке даде во
подигнување на стручноста на спортските работници преку учество на
семинари, работилници и слично со што ќе има можност за стручна работа со
помладите категории.

За реализација па програмските активности ФК Преспа предвидени се
потребни средства од 1,000,000,оо денари.

Фк ,, Лирија’’ Грнчари

Фудбалскиот Клуб  ,,Лирија’’ од с.Грнчари веќе неколку години по ред успешно
се натпреварува во Трета Македонска Лига Југо-Запад, во која оваа
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натпреварувачка сезона  2019/20 се надева на пласман во горниот дел од
табелата . Во својата екипа ФК. Лирија покрај играчите од битолскиот регион
кои се веќе докажани играчи има и свои младински погон на играчи кои
потекнуваат од околината на нашата Општина

Екипата на Лирија во минатите години редовно го одржува својот фудбалски
стадион и обезбедува солидна тревната површина како и инфраструктура за
одигрување на натпреварите од третата Македонска фудбалска лига. За
одигрување на претстојната сезона екипата на Лирија има планиран буџет од
околу 900,000,оо денари.

Ракометен Клуб ,,Преспа 2015,, Ресен

Ракометниот клуб Преспа Ресен како наследник на еден од
најуспешните спортски колективи екипата на Јафа Промет од Ресен и оваа
година ќе 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. Овој ракометен
клуб секоја година продуцира одлични ракометари кои во моментот се главни
носители на играта во екипата на шампионот Вардар како и играчи кои
настапуваат во странство и други екипи во Македонската супер лига.

Во склоп на РК Преспа работи и кадетска екипа која се натпреварува
во Кадетската лига ,која во јуни 2013 година учествуваше на завршниот Final
four во Скопје кој  го организираше екипата на РК Металург  и го освои
четвртото место во Македонија во кадетска конкуренција Во оваа школа
членуваат деца  на возраст од 14 до 16 години.

Во текот на минатата година  РК Преспа обезбеди соодветни средства
од страна на повеќе спонзори.

РК Преспа како и во минатите години и оваа натпреварувачка сезона
2019/2020 ќе атакува на висок пласман во Првата македонска ракометна лига
со ставање акцент на развој на младите ракометари во тимот,Клубот за
натпреварувачката сезона 2019/20 ќе треба да обезбеди финансиски средства
од 1.000,000,оо денари за одигрување на сите натпревари.

Ракометна школа Преспа Вардар

Општина Ресен како и секоја година така и оваа година ќе ги поддржи сите
спортски колективи кои се регистрирани на овој простор и успешно ја
претставуваат општината во нашата држава.
Оваа ракометна школа беше и организатор на меморијалниот турнир во
младинска конкуренција ,, Зоран Стојановски‘‘  кој и оваа година ќе го
организира Ракометната школа Преспа Вардар со покана на младински екипи
од регионот.

Еден од спортските колективи кои во минатите неколку години стана
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препознатлив по своите одлични успеси и претставува одличен репрезент на
нашата општина е Ракометната школа Преспа Вардар која поради учество на
турнири и продолжување на својата успешна работа во 2020 година ќе биде
подржан и од Буџетот на Општината Ресен. Буџетот потребен на Ракометната
Школа изнесува 300,000,оо денари

Џудо Клуб ,, Преспа ,,

Џудо клубот ,, Преспа ‘‘ кој веќе е докажан спортски колектив и вистински
репрезент на нашата општина како во нашата држава така и надвор од неа со
учество на бројни меѓународни турнири за кои успеси сосема заслужено во
2016 година во рамките на Преспански Јаболкобер 2016 беше награден од
страна на Општина Ресен за најдобар спортски колектив. Во 2019 година ЏК
Преспа настапи на многу државни и меѓународни турнири каде освои многу
награди и признанија, златни, сребрени и бронзени медали во сите категории.

Во наредната 2020 година повторно планира учество на бројни турнири и
натпреварувања во земјата и странство а за што ќе биде подртжан со дел од
потребните сресдства од Буџетот на Општина Ресен со цел тие средства да
бидат искористени за патување на турнири и членарина во Џудо федерација
на Македонија.

Фудбалска Школа ,, Тотал Фудбал,,

Фудбалската школа Тотал Фудбал од Ресен која веке постои 6 години и секоја
година се повеке ја промовира општината во спортот каде има најмногу
членови  и е најпопуларен спорт во нашата општина.Во 2019 година како и
предходно неколку години  беше носител во организацијата на
традиционалниот турнир Благоја Котларовски –Баги кој беше организиран како
дел од ,, Преспански Јаболкобер 2019,, и оваа година турнирот беше
организиран во младински категории за  деца до 15 години, каде школата на
Тотал Фудбал уште еднаш докажа дека посветеноста и огромниот ентузијазам
на тренерите на оваа школа ни дава надеж дека во иднина ке се ствараат нови
фудбалски имиња кои ќе настапуваат во познати клубови во нашата земја и
странство. Оваа година еден член од школата Тотал Фудбал замина во
фудбалската школа на Болоња во Италија, со што Тотал фудбал уште еднаш
докажа дека систематското работење на школата, со стручен надзор од
тренерите ќе продолжи и во наредниот период. Фудбалската школа Тотал
Фудбал повторно ќе биде домаќин и организатор на овогодинешниот
меморијален турнир ,,Благој Котларовски – Баги‘‘
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, 2005,
2006, 2007,2008,2009,2010 и 2011 година
Средствата ни се потребни :

- Котизација за учество во лигата на ФФМ

-Патувања и учество на турнири
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-Фудбалска опрема за членовите маички дресови копачки и фудбалски топки

-Организирање на турнири родени од генерација 2002-2006

Се грижиме за социјално загрозени групи во нашата општина кои се
ослободени од плакање членарина а сепак се трудиме да му посветиме
внимание исто како и подобро ситуираните деца.
За оваа организација им се потребни средства од околу 500,000,оо денари за
дел од овие средства ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општината.

Мегуопштински традиционален Турнир во мал фудбал 2019

Овој турнир се одржуваше 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.
Минатите две години се прекина со организација на турнирот но со надеж дека
наредната 2020 година после реновирањето на спортската сала ,,Зоран
Стојановски‘‘ со што ќе има многу подобри услови за одигрување на турнирот
ќе се продолжи повторно да се оддржува и да се врати интересот кај гледачите
кои масовно го посетуваа овој настан кој беше препознатлив во регионот, за
организација на овај настан организаторот има потреба од финансиски
средства од Општина Ресен за зголемување на наградниот фонд на турнирот
за учество на поеминентни екипи  на турнирот во износ од 100,000,оо денари
кои ќе се искористат за зголемување на фондот на награди

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 дел ќе бидат
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен.

Спортско рекреативни манифестации кои се организираат на територија
на Општина Ресен

Во минатите неколку години на територијата на  Општина Ресен се одржаа
неколку спортски манифестации меѓу кои најрепрезентативни се државното
првенство во триатлон, спортско рекративната манифестација Прв до Врв која
се организира во неколку општини во државата меѓу кои и во нашата општина и
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велосипедската  тура Тур де Галичица која во минатите неколку години
успешно се организира со поддршка од Општина Ресен. Покрај овие неколку
манифестации кои веќе неколку години по ред се организираат, Општина Ресен
ќе поддржи оваа година и други иницијативи од здруженија на граѓани кои  би
претставувале успешна промоција на нашата општина, а за што ќе бидат дел
од потребните средства од Буџетот на Општината.

Училишни спортски клубови
На територијата на Општина Ресен регистрирани се 5 училишни спортски
клубови и како подршка за нив за организација на спортски натпревари и
меѓуучилишни турнири планирани се 100,000,оо денари подршка од буџет на
Општина Ресен.

Ред.
број

Името на
здружението/клубот

Средства по
програма на
субјектите

1. Општински фудбалски сојуз
Ресен и турнир Благој

Котларовски- Баги

150,000,оо ден

2.
ФК ,,Преспа,, Ресeн

1,000,000,оо ден

3. ФК ,, Лирија’’ Грнчари 900,000,оо ден

4. Ракометен Клуб ,,Преспа,,
Ресен

1,000,000,оо ден

5. Ракометна школа
Преспа Вардар

300,000,оо ден

6. Џудо Клуб ,, Преспа ,, 300,000,оо ден

7.
Фудбалска Школа ,, Тотал

фудбал,,
500,000,oo ден

8.
Спортско рекреативни

манифестации
500,000,оо ден

10. Мегуопштински
традиционален Турнир

2019 во мал фудбал

250,000,оо ден

11. Набавка на спортски
реквизити и мали поправки
и одржување на спортски
објекти на територија на

општина Ресен

300,000,оо ден
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Согласно Законот за спортот (Службен Весник на РМ бр. 29/2002, 66/2004,
81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014138/2014,
177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 106/2016, 190/2016) ) општината
Ресен во текот на 2019 година ке ги подржи следните спортски активности :

- ќе организира спортски приредби и манифестации

- ќе ги подржува спортските натпревари на општинско ниво во сите спортски
активности и категории

- ќе ги подржува традиционалните спортски натпревари и манифестации од
национален и мегународен карактер

- ќе го подржува училишниот спорт

- ќе ги подржува спортските активности на лица со посебни потреби

- ќе ги  подржува масовните спортско рекреативни активности на граганите

- ќе ги подржува општинските сојузи

- ќе ги одржува спортските објекти во сопственост на општината

Со Буџетот на Општината Ресен за 2019 год. спортските активности ке
се подржат со 950,000,00 ден. од кои што   со 700.000,00 ден. ќе се подржат
спортските клубови со директна финансиска поддршка, согласно Законот за
спорт, 250.000,00 денари за тековно одржување на  спортските објекти.
Градоначалникот на Општината Ресен во соработка со спортските клубови а
врз основа на претходно утврдени критериуми кои ќе бидат составен дел на
Правилник за начинот на распределба на средства до субјектите – корисници
кој ќе се изработи и ке биде усвоен од страна на Советот и согласно Законот
за спорот, ќе изврши распределба на одобрените средства со Буџетот на
Општина Ресен за 2020 год.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за
2019 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2409/26 Претседател
02.12.2019 година Никола Станковски
Ресен

12. Училишни спортски клубови 100,000,оо ден

ВКУПНО: 5.300,000,oo ден
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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 објавување на Одлуката за формирање Општински совет за превенција на 
детско престапништво 

 

      Се објавува Одлуката за формирање Општински совет за превенција на детско 
престапништво, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана 
на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/23                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

Врз основа на член 158 и 159 од Законот за правда за деца (“Сл. весник на 
РМ” бр.148/13 и 152/19), член 23 став 1 точка 8 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  41-та  седница, одржана на ден   02.12.2019 година,  
донесе 

О Д Л У К А   
за формирање на Општински совет за превенција  

на детско престапништво 
 

Ч л е н 1 
Со оваа Одлука се формира Општински совет за превенција на детско 

престапништво во Општина Ресен. 
 Ч л е н 2 

 Општинскиот совет за превенција на детско престапништво има 11 членови. 
Ч л е н 3 

 За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, 
се именуваат: 
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- Mите Ефтимовски – Инспектор во општ криминал од Министерство за внатрешни 
работи 
-Ајнур Метовска-Помлад референт вработена во основното јавно обвинителство  - 
Ресен 
 - Александра Јосифовска – социјален работник од Ј.У. Ц.С.Р Ресен, 
 - Анита Љамковска- преставник од Здружението за локален развој Акција плус од 
Ресен – 
- Ергин Неџип - член на Совет на родители при О.У „Мите Богоевски“ – Ресен   
- Митко Ефтимовки-   член на Совет на родители при О.У „Гоце Делчев “ - Ресен  
 - Тони Николовски - член на Совет на родители при О.У „Браќа Миладиновци“ – 
с.Царев Двор  
- Кети Гелмановска – психолог во О.У „Славејко Арсов“ – с.Подмочани  
 - Билјана Фузевска – наставник во О.У Димитар Влахов – с.Љубојно 
- Гоце Атанасов – претставник на Ученичката заедница при „С.О.У Цар Самоил“ – 
Ресен, втора година на образование во учебната 2019/2020 год. 
- Вања Пресилска – член на совет на родители при С.О.У „Цар Самоил“ - Ресен 
 

Ч л е н 4 
 Членовите се именуваат за мандат со траење од пет години, со право на 

повторен избор.  
Ч л е н 5 

Општинскиот совет за превенција на детско престапништво: 
- донесува годишна програма за својата работа што ја усвојува советот на 
општината,  
-донесува деловодник за својата работа, 
 - на подрачјето на општината врши работи за следење на состојбите и покренува 
иницијативи за нивното подобрување и  
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на 
детското престапништво и третманот на деца сторители на дејствиа што со закон 
се предвидени како кривични дела и прекршоци.  

Ч л е н 6 
За својата работа Општинскиот совет за превенција на детско 

престапништво најмалку еднаш годишно го известува Советот на Општина Ресен и 
Државниот совет за превенција на детско престапништво. 

Програмата на општинскиот совет се финансира врз основа на финансиски 
план од буџетот на општината и од други средства. 

Ч л е н 7 
  Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник 
на Општина Ресен“. 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
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Бр.08-2409/27                                                                                    Претседател,                                                                        
02.12.2019 година                                                                       Никола Станковски с.р. 
Ресен  
 
 
24.  

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Програмата за еднакви можности на жените и мажите  
за 2020 година 

 

      Се објавува Програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2020 
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  
02.12.2019 година. 

 
 

Бр.09-2524/24                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                      Живко Гошаревски 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), член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите ( 
Сл.весник на РМ бр.6/12,166/14 и 150/15) 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  02.12.2019 година, Советот на Општина Ресен, 
донесе 
 

 
П Р О Г Р А М А 

за еднакви можности на жените и мажите во  
Општина Ресен за 2020 година 

 
Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, 

претставува едно од фундаменталните начела на демократијата и општествениот 
поредок. Родовата рамноправност во Република Македонија, е уставна категорија. 
Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно на 
сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување на 
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пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу жените 
и мажите.Оваа Програма за еднакви можности на жените и мажите во Општина 
Ресен за 2020 година е изработена врз основа на Законот за еднакви можности на 
жените и мажите. 

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со 
многубројните локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на 
родовата еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирањето на 
вистинско еднакво општество. И покрај бројните примери на јавна препознатливост 
и постигнат напредок, еднаквоста помеѓу половите сèуште не е реалност во 
секојдневиот живот. Во пракса мажите и жените не ги уживаат истите права. Сè 
уште постојат социјални, политички, економски и културни нееднаквости. Ваквите 
нееднаквости се резултат на традиционалниот и социјалниот менталитет наметнат 
поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образованието, 
културата, медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има 
толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и 
правење на структурни промени. 

 
       Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како постојано 
работно тело на Советот на Општина Ресен. 

       Комисијата е формирана со цел да го промовира родовиот концепт на 
локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и 
мажите: 

Општа цел  
 

* промоција на концептот за еднакви можности на жените  
мажите и недискриминација;  
* превенција и заштита од трговија со луѓе и други облици  
на родово базирано насилство;  
* координација на политики за еднакви можности на жените  
и мажите помеѓу координаторите и претседателите  
на Комисија за еднакви можности на жените и мажите  
* промоција и вклучување на Општина Ресен во  
родово буџетски иницијативи;  
* Зајакнување на соработката меѓу комисијата за еднакви  
можности на Општина Ресен со граѓанските невладини  
организации (НВО секторот) на локално ниво.  
* да ги поттикнува еднаквите можности за учеството во  
јавниот и политичкиот живот на сите членови во заедницата,  

како значаен аспект за развој на граѓанско општество; 
Засебни цели  
 

*  Јакнење на улогата на жените и воспоставување на еднакви можности;  
* Промена на перцепцијата за родовата рамноправност како дел од човековите 

права;  

180



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

*  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  
* 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  
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- 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. 

 
 
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  
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- 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 2020 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 материјал и 

нивна дистрибиција;  
Поддршка од медиумите во промоцијата на родовата рамноправност како 

приоритет за зголемено учество на жената во креирањето на медиумската 
политика. 

VII. Мониторинг и евалуација  
 Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на 

Општина Ресен и координаторот за еднакви можности кои го изработуваа овој 
документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе 
даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување 
на утврдените цели. До Министерството за труд и социјална политика од страна на 
координаторот за еднакви можности на мажите и жените ќе се доставува годишен 
извештаи за имплементација на активностите и реализацијата на целите.  
Потребен буџет: За реализација на активностите потребни се средства во износ 
од 100.000,00 денари, предвидени во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година. 
 

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на 
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2020 година. 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
 
Бр.08-2409/28                                                                                         Претседател 
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02.12.2019 година                                                                      Никола Станковски с.р.                                              
Ресен 

 
25.  
 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот по Парична помош од Општина Ресен  
за настраданите во Република Албанија во земјотресот 

 
 

      Се објавува Заклучокот по Парична помош од Општина Ресен за настраданите 
во Република Албанија во земјотресот, што Советот на Општина Ресен го донесе 
на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/25                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

        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 02.12.2019 година, откако ja разгледа точката Парична 
помош од Општина Ресен за настраданите во Република Албанија во земјотресот , 
го донесе следниот 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 
 1. Во рамките на можностите, да се додели парична помош од Општина Ресен за 
настраданите во Република Албанија во земјотресот. 
 
 
 

 
СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
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Бр.08-2409/29                                                                          Претседател                 
02.12.2019 година                                                                       Никола Станковски с.р. 
Ресен 

 
26.  

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот по Извештајот од Општинската комисија  

за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода 
 

 
      Се објавува Заклучокот по Извештајот од Општинската комисија за утврдување 
на штети за 2019 година ,од елементарна непогода, што Советот на Општина Ресен 
го донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 
 
Бр.09-2524/26                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
 
 
  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 02.12.2019 година, откако ja разгледа точката Извештај од 
Општинската комисија за утврдување на штети за 2019 година ,од елементарна непогода 
, го донесе следниот 
 
 
 
    З А К Л У Ч О К 
 
 
 1. Да се достави Информација за Извештајот за временската непогода во опфатот на тие 
села што се во Долна Преспа и да има на членовите  од Комисијата. 
 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
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Бр.08-2409/30                                                                          Претседател                 
02.12.2019 година                                                             Никола Станковски с.р.                  
Ресен 

 
 
 
27.  

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

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

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот по Планот за вработување за 2020 година 
 

 
      Се објавува Заклучокот по Планот за вработување за 2020 година, што Советот 
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/27                                                                                    Градоначалник 
10.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
 
 
 
  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 02.12.2019 година, откако ja разгледа точката План за вработување 
за 2020 година , го донесе следниот 
 
 
 
    З А К Л У Ч О К 
 
 
 1. Советот го задолжува Градоначалникот да го достави Планот за вработување за 2020 
година, по претходно донесениот Заклучок ,со една работна позиција која требаше да ја 
избере. 
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
Бр.08-2409/31                                                                          Претседател                 
02.12.2019 година                                                             Никола Станковски  с.р.                 
Ресен 
28. 
 

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 објавување на Заклучокот по Програмата  Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко 

планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година 
 

 
      Се објавува Заклучокот по Програмата  Ф – Урбано планирање Ф10 – 
Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен 
во 2020 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана 
на  02.12.2019 година. 

 
Бр.09-2524/28                                                                                    Градоначалник 
06.12.2019 година                                                                       Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

  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 02.12.2019 година, откако ja разгледа точката Програмата  Ф – 
Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови 
во Општина Ресен во 2020 година, го донесе следниот 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

1. Проширување на границите на плански опфат на ДУП на уранистички план за вон 
населено место затуристичка населба Претор во Општина Ресен за КП 397 и КП 
398 

 
2. Усогласување на општ акт со ДУП за вон населено место за туристичка населба 

Претор во општина Ресен 
 
 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 

187



10 Декември 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 15 

 

 
 

Бр.08-2409/32                                                                            Претседател     
02.12.2019 година                                                             Никола Станковски с.р. 
Ресен 

С О Д Р Ж И Н А 

 
1. Заклучок по Програмата  за работата на Општинска Организација на Црвен крст 

Ресен за 2020  година...........................................................................................стр. 
 

2.    Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба 
на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година.................стр.  

  

3.    Програма Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на 
урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година...............................стр.  

  

4.    Одлука за донесување на Локано  урбанистичка  планска 
документација  за  изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси 
на  КП 603  КО Сливница, Општина Ресен.........................................................стр.  

  

5.    Одлука за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 15 
(петнаесет) села кои немаат урбанистички план.....................................стр.           

  

6.    Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската 
документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-викенд 
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