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1.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Програма за работата на Општинската установа

Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2021 година

Се објавува Заклучокот по Програмата за работата на Општинската установа Дом на
култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/1 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако ја разгледа Програмата за работата на
Општинската установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2021 година, го донесе
следниот :

З А К Л У Ч О К

Се усвојува Програмата за работата на Општинската установа Дом на култура
,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2021 година, заведена под арх.бр.01-59/1 од 10.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/4                                                                                    Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен



2

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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ Дом на култура

,,Драги Тозија’’ – Ресен

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ Дом на култура
,,Драги Тозија’’ – Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/2 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ Дом на култура ,,Драги
Тозија’’ – Ресен, заведена под арх.бр.05-58/1 од 10.12.2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/5 Претседател
18.12.2020 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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на

СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ –
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 18.12.2020
година.

Бр.09-2236/3 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен,
заведен под арх.бр.05-412/2 од 14.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/6 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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4.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Мите

Богоевски’’ – Ресен

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Мите
Богоевски’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/4 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен,
заведен под арх.бр.03-310/2 од 11.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/7 Претседател
18.12.2020 година 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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’

– Ресен

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ –
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 18.12.2020
година.

Бр.09-2236/5 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен,
заведен под арх.бр.03-133/1 од 09.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/8 Претседател
18.12.2020 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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Славејко

Арсов’’ – с.Подмочани

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Славејко
Арсов’’ – с.Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/6 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ –
с.Подмочани,заведен под арх.бр.01-315/1 од 10.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/9 Претседател
18.12.2020 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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Димитар

Влахов’’ – с.Љубојно

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’
– с.Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/7 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ –
с.Љубојно,заведен под арх.бр.05-122/1 од 10.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/10 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен



8

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 Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Браќа

Миладиновци’’ – с.Царев Двор

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’
– с.Царев Двор, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/8 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ –
с.Царев Двор,заведен под арх.бр.05-247/1 од 10.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/11 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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9.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ЈОУДГ ,,11-ти

Септември’’ – Ресен

Се објавува Заклучокот по Финансискиот план за 2021 година на ЈОУДГ ,,11-ти
Септември’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/9 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2021 година на
ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2021 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ –
Ресен,заведен под арх.бр.05-192/3 од 11.12.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/12 Претседател
18.12.2020 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 Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ

„Гоце Делчев“ Ресен

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ „Гоце
Делчев“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/10 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за вработување за 2021
година на ОУ „Гоце Делчев“ Ресен, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот план за вработување за 2021 година на ОУ „Гоце Делчев“
Ресен,заведен под арх.бр.03-86/1 од 17.08.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/13 Претседател
18.12.2020 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 Заклучокот по Програмата за одржувaње на комуналната хигиена во

2021 година

Се објавува Заклучокот по Програмата за одржувaње на комуналната хигиена во 2021
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 18.12.2020
година.

Бр.09-2236/11 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако ја разгледа Програмата за одржувaње на
комуналната хигиена во 2021 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за одржувaње на комуналната хигиена во 2021
година,заведена под арх.бр.01-439/2 од 30.11.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/14 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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12.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Програмата за одржување на јавната чистота во град

Ресен за 2021 година

Се објавува Заклучокот по Програмата за одржување на јавната чистота во град Ресен
за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/12 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на јавната
чистота во град Ресен за 2021 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за одржување на јавната чистота во град Ресен за 2021
година,заведена под арх.бр.01-439/3 од 30.11.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/15 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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13.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Програмата за одржување и уредување на градските

гробишта во Ресен за 2021 година

Се објавува Заклучокот по Програмата за одржување и уредување на градските гробишта
во Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана
на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/13 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година, откако ја разгледа Програмата за одржување и уредување
на градските гробишта во Ресен за 2021 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Програмата за одржување и уредување на градските гробишта во
Ресен за 2021 година,заведена под арх.бр.01-439/4 од 30.11.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/16 Претседател
18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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14.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Програмата за работа за 2021, Aктивности на Општина Ресен во

областа на противпожарната заштита во 2021 година

Се објавува Програмата за работа за 2021, Aктивности на Општина Ресен во областа на
противпожарната заштита во 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/14 Градоначалник
25.12.2020 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), а во врска со член 23 став 1 точка 8 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на ден 18.12.2020 година, донесе

Програма за работа
за 2021 година

Aктивности на Општина Ресен во областа на противпожарната заштита во
2021 година

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на
противпожарната заштита и заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од
јавен интерес. Според законските одредби, Oпштина Ресен во 2021 година овие
активности ќе ги остварува преку Општинскиот штаб за заштита и спасување, просторните
специјализирани сили за заштита и спасување и Територијалната противпожарна единица
која ќе дејствува на територијата на Општина Ресен.

1. Територијална противпожарна единица на Општина Ресен

Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши следните работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на Општината;
- отстранување на непосредна опасност за настанување на пожар;
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- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и
експлозии;

- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
- извршување на други работи при несреќи и непогоди;
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и

услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од
претходните алинеи на овој став;

- заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ утврдени
со закон, дејствуваат како противпожарни единици на РМ заради оперативно делување
при гаснење на големи пожари на целата територија на Република Македонија во
координација со Дирекцијата за заштита и спасување ;

- давање помош кога тоа е побарано при гаснење на пожари во други држави во
координација со Дирекцијата за заштита и спасување;

- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за
гаснење и интервенции за други настани според единствената методологија и
известување на Дирекцијата за заштита и спасување;

- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема
со која располага Територијалната противпожарна единица согласно законот и
подзаконските акти;

- тековна поправка и одржување на техниката и опремата;
- давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири,

спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни
работи;

- врши обука од областа на противпожарната заштита на припадници на АРМ;
- едукација на граѓаните за заштита од пожари преку организирање на предавања,

преку медиуми и организирање на други активности;
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

1.1.  Програма за реализација

1. Во текот на 2021 година ТППЕ Ресен ќе се залага како и досега најбрзо и најефикасно
да делува при интервенциите. На настанатите пожари ќе приоѓа со сета професионалност и
максимално ќе се залага пожарите да ги ликвидира по најбрз можен начин и најминимални
штети.

2. Во текот на 2021 година за време на наставата по сите наставни предмети ќе обработува
теми со кои нивото на единицата ќе задржи континуитет и ќе се издигне на повиско ниво. Во
наставната единица практични вежби ќе се изведуваат вежби со средства и опрема што ја
поседува единицата. Тактичко показните вежби ќе се изведуваат во месеците Април, Мај, Јули
, Септември ,Ноември и Декември.

3. Како и досега единицата ќе ги разгледува и анализира сите поголеми и
покаректиристични пожари на кои самата интервенирала , од што ќе се спреми во иднина да ги
остранува грешките доколку ги има во самите интервенции.

4. Во текот на годината а со цел оспособување на работниците ќе се донесат следните
планови и програми :
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- годишна програма за настава и обука
- тримесечна програма за настава и обука
- месечни програми за настава и обука
- елаборат за тактично покажни вежби кои единицата ќе ги обработува.

Во текот на годината доколку дојде до потреба за дополнување на наставата или поедини
наставни единици за истите ќе се изготват дополнителни елаборати за совладување на
методиските единици со сите вработени.

5. Во текот на 2021 година ќе се изведат вежби според можностите и состојбата со
новите прилики кои настанаа со пандемијата од КОВИД 19.

Доколку се промени состојбата со пандемијата во текот на истата година можно е да се
изведи и тактичко показна вежба со ТППЕ- Охрид и ТППЕ- Охрид на заедничко ниво. Како и
прекугранична соработка со Лерин и општина Лемос – Р. Грција со цел заедничко дејствување
при појава на пожари во пограничните региони.

6. Во текот на годината  ќе се врши редовна проверка на опремата, униформата и
средставата за гаснење согласно член 25 од Правилникот за униформи и заштитната опрема.
Во текот на годината ќе се извршат дневни, неделни и вонредни прегледи на исправноста на
опремата , средствата за гаснење. Употребата на униформата и ознаките на униформите ќе
бидат според Правилникот за носење на летна и зимска униформа.

7. Со цел да се има целосен увид во работата на единицата и нејзината успешност во
текот на годината ќе се води следната евиденција :

- ќе се дополнуваат дојави за пожар,
- ќе се составуваат извештаи за секој настанат пожар,
- ќе се води евиденциона книга за прегледите на возилата и опремата,
- ќе се прави распоред на сменско работење.

8. Во текот на годината, особено во летниот период и грејната сезона, ќе се одржат
едукативни предавања на населението, како и информирање преку јавните гласила и
одржување на работни состаноци во претпријатијата кои стпанисуваат со земјоделски
површини. Со истите ќе се ажурираат плановите за заштита од пожари и ќе се координира
заеднички настап на евентуално настанатите пожари.

9. Во согласност со Правилникот за опремување, ќе бидат опремени возилата и
вработените,  а опремата ќе се одржува во исправна состојба.

10. Ќе се воспостават контакти со ЕВН и со нив ќе се координира работата особено за
нивно брзо излегување на терен при евентуални пожари на објекти. Со јавното комунално
претпријатие “Пролетер“ ќе се зголеми соработката и ќе биде доставено барање за навремено
не известување за настанати дефекти во хидрантската мрежа или било какви прекини во
снабдувањето со вода.

11. Во текот на месец јануари ќе се побара од “Макпетрол“ и други приватни бензински
пумпи да ни достават листа на сите корисници кои складираат поголеми количини запаливи
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течности во нивните домови. Во текот на месец февруари ќе се посетат објектите на кои ќе се
изведат тактичко показните вежби се со цел да се соберат повеќе податоци за изведување на
вежбите.

12. Пред почетокот на летниот период ќе се направат напори опремата возилата и
средствата за гаснење на пожари да се доведат во исправна состојба ако се неисправни. Ќе
се одржи состанок со вработените со цел да се укаже на потребите од поголема будност и
спремност на единицата за летниот период, и ќе се ажурира планот за мобилизација.

13. Во текот на година ќе бидат извршени предавања од заштита од пожари во сите
основни и средни школи во општината.

14. Во текот на годината ќе се вршат контроли на работата на единицата за време на
викенди, државни празници, во ноќните часови. Такви контроли ќе се вршат од четири до шест
пати во текот на едне месец. Самите контроли ќе се евидентираат во Книгата за дежурства.

15. До 5-ти во месецот ќе се изготви Ивештај за работата во единицата за претходниот
месец и на почетокот на наредната година Извештај за работата на единицата за претходната
година

16. За нормално функционирање на ТППЕ ќе се изготви финансиска конструкција на
потребите на ТППЕ која ќе биде како прилог на Програмата за работа.

1.2. Финансирање на ТППЕ Ресен

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

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на
услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица, која ќе може брзо и
ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Ресен и по потреба во другите
општини.

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето и
дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа
Програма, ќе биде реализирано со средства од:

- Буџетот на Р.Македонија,
- Буџетот на Општина Ресен,
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари,
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од
употреба на моторни возила,
- Наплатени парични казни за сторени прекршоци од областа на заштитата од пожари и
експлозии,
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и
физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари,
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната
противпожарна единица, и
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- Приходи од други општини.

1.2.1.  Извори на средства и нивно распоредување:

а) Приходи

Со Насоките за изготвување на буџетите на Единиците на локална самоуправа за
2021 година доставени од Министерството за финансии бр. 12-1757/1 и доставениот
Преглед за дотациите што се трансферираат од Буџетот на РМ до Единиците на локална
самоуправа за 2021 година бр.12-2088/1 доставени од Министерството за финансии и,
Наменската дотација за ТППЕ Ресен планирана е во износ од 5.658.000,00 денари. Овие
средства се наменски за плати на вработените во ТППЕ Ресен.

Средствата планирани во расходниот дел ( без платите обезбедени од Буџетот на
РМ) на Пограмата за работа на ТППЕ Ресен за 2021 година во целост се обезбедуваат од
Буџетот на Општина Ресен и тоа: 1.351.000,00 денари од Буџетот на Општината. Исто така
платите на 7 вработени во ТППЕ  Ресен на ниво на Општина во целост се обезбедени од
Буџетот на Општина Ресен и се прикажани во Програмата Е0-Општинска администрација.

б) Расходи

Во Програмата Н0-Противпожарна заштита средствата обезбедени од Буџетот на РМ
како наменска дотација во износ од 5.658.000,00 денари се распределени на следниот
начин:

40-Плати и надоместоци 5.658.000,00

401-Основни плати 3.921.596,00

401130-Основни плати 3.639.648,00

4013010-Персонален данок

на доход од плати 281.948,00

402-Придонеси за социјално осигурување 1.736.404,00

402110-ПИО 995.306,00

402120-Бенифициран стаж 248.880,00

402210-Здравство 400.294,00

402220-Професионално заболување 27.001,00

402310-Вработување 64.260,00

Согласно Законот за финансирање на ЕЛС и Насоките за изготвување на буџетите
на ЕЛС, во Буџетот на Општина Ресен за 2021 година во Програмата Е0 за редовно
работење на ТППЕ Ресен планирани се средства во вкупен износ од 1.351.000,00 денари
и истите се предлага да бидат наменети за следниве намени:

- Вкупно 1.351.000,00
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420110-Дневници 5.000,00

421110-Електрична енергија 80.000,00

421120-Вода  и канализација 20.000,00

421320-Телефони 50.000,00

421420-Регистрација на моторни возила 30.000,00

423310-Униформи 200.000,00

423320-Обувки                                                                        200.000,00

424110-Резервни делови 50.000,00

424120-Поправки и сервисирање на возила 500.000,00

425230-Осигурување 51.000,00

426990-Други материјали 80.000,00

423810-Ситен инвентар                                                             5.000,00

425260-Осигурување на моторни возила 50.000,00

425420-Примарна здравствена заштита                                 20.000,00

425990-Други договорни услуги                                             10.000,00

1.3. Други форми на активности на ТППЕ Ресен

Освен со финансиски средства, Советот на Општината Ресен и Градоначалникот
ќе ги помагаат и стимулираат овие активности со:

- одбележување на денот на пожарникарите -20 мај,
- прогласување на најистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски,
-учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани
организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

Градоначалникот на Општина Ресен, Општинскиот штаб за заштита и спасување,
Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот
инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни
органи и тела, oрганите и телата на Советот на Општина Ресен  ќе го следат
спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како
и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во
врска со остварувањето на програмските цели и активности.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.08-2126/17 Претседател

18.12.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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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 унапредување на здравствената и социјална    заштита

во Општина Ресен  за 2021 година

Се објавува Програмата за унапредување на здравствената и социјална заштита во
Општина Ресен  за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/15 Градоначалник
25.12.2020 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) 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 и11/2015) на седницата одржана на ден 18.12.2020
година Советот на Општина Ресен  донесе:

П Р О Г Р А М А

за унапредување на здравствената и социјална заштита

во Општина Ресен за 2021 година

Годишната Програма за унапредување на здравствената и социјална заштита во Општина
Ресен за 2021 година се изработува во согласност со законската регулатива за социјална и
здравствена заштита, Националната Програма за развој на социјалната заштита, Статутот на
Општина Ресен и Законот за локалната самоуправа, како и социјалниот план на Општински Совет
за социјална заштита на Општина Ресен кој е особено важен од аспект на надлежностите на
општината во полето на интерес во овие сфери на општествениот живот.

Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и
ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки
и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина
Ресен. Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка помеѓу централната
власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална
работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита, како и помеѓу здравствените
институции и локалната власт.
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Здравствена заштита на граѓаните

Здравствената заштита ја сочинуваат мерките, активностите и постапките за зачувување и
унапредување на здравјето и животната и работната средина, правата и обврските што се
остваруваат во здравственото осигурување, како и мерките, активностите и постапките кои ги
преземаат организациите од областа на здравството за зачувување и унапредување на здравјето
на луѓето, спречување и сузбивање на заболувањата, повредите и другите нарушувања на
здравјето, раното откривање на заболувањата и состојбите на здравјето, навремено и ефикасно
лекување и рехабилитација со примена на стручно-медицински мерки, активности и постапки.

Надлежностите на државните управи, општините, здравствeните установи и другите
физички и правни лица во полето на здравствената заштита се дефинирани со Законот за
здравствена заштита.

Министерството за здравство и општините ги реализираат своите надлежности преку
планирање, организирање, постојано следење на состојбите, спроведување на мерки како и
надзор и контрола над спроведените мерки.

Општината е надлежна за вршење на работи од областа на здравствената заштита во
смисла на управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна
здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори
на сите здравствени организации во јавна сопственост; здравствено воспитување; унапредување
на здравјето; превентивни активности; заштита за здравјето на работниците и заштита при
работа; здравствен надзор над животната средина; надзор над заразни болести; помош на
пациентите со специјални потреби (на пр. ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други
области.

Организирањето и следењето на општите мерки за спречување и сузбивање на заразни
болести е надлежност на општините во соработка со Заводот за здравствена заштита и истото е
предвидено со Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести во Општина Ресен.

Активностите предвидени во оваа Програма се дадени подолу во следниот табеларен
приказ:

Табеларен преглед на активности 2021 година

Ред.

бр.

Активност Период на
реализација

Корисници Планирани
средства

1 поддршка на
социјално
загрозените лица
во реализација на
дел од здравствени
услуги (итна
медицинска помош,
домашни посети и
други здравствени
услуги поврзани со

Континуирано
во текот на
целата година

 лица со
неповолна
социо-
економска
положба,

 корисници на
постојана
парична
помош,

 лица
сместени во

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен
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итната медицинска
помош)

установи за
социјална
помош и

 неосигурани
лица по ниту
еден основ за
2021 година.

2 Превенција на
населението од
Заразни Болести

Континуирано
во текот на
целата година

Целокупното
население во
Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

ВКУПНО : 100.000 денари

Социјална заштита на граѓаните

Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита во Република
Македонија е Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број
104/2019 и 146/2019), како и Социјалниот План на Општински совет на социјална заштита на
Општина Ресен. Според  законот, општината, градот Скопје и општините во градот Скопје
организираат и обезбедуваат спроведување на социјалната заштита во согласност со овој закон,
преку донесување сопствени Развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од
областа на социјалната заштита (за лица со телесна попреченост, децата без родители и
родителска грижа, децата со посебни потреби, децата на улица, децата со воспитно социјални
проблеми, децата со еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата
засегнати со злоупотреба на дроги и алкохол, старите лица без семејна грижа, преку вон
институционални и институционални облици на социјална заштита, домување на лицата
изложени на социјален ризик, подигање на свеста на населението за потребите од обезбедување
на социјална заштита) и ги обезбедуваат обврските утврдени со овој закон и донесуваат општи
акти од областа на социјалната заштита. Од аспект на надлежноста на единиците на локалната
самоуправа во областа на социјалната заштита, од особена важност е Законот за Локална
самоуправа каде во член 22 (став 7), општините помеѓу другото, се надлежни и за социјална
заштита и заштита на деца . Покрај овие два закони, од значење за креирањето на локалните
политики во сферата на социјалната заштита е и Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа кој ги дефинира и поединечно ги разработува изворите на приходи и тоа
како сопствените приходи на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од
Буџетот на Републиката и буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку
задолжување. Исто така, во планирањето на социјалната заштита на локално ниво свое значење
има и Законот за меѓуопштинска соработка, согласно кој општините можат да основаат заедничка
јавна установа и од областа на социјалната и детската заштита.

Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата специфичност и
сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од централно на локално ниво.

Програмата предвидува соработка со надлежниот Општински центар за социјална работа,
односно со Министерството за труд и социјална политика, и сите други министерства со кои ќе
биде потребно да се соработува, приватниот сектор и невладините организации.
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Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и
ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки
и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина
Ресен. Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка помеѓу централната
власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална
работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита, .

Посебни цели на Програмата се следните:

 Унапредување на работата со корисниците во насока на зајакната партиципација,
вклученост во планирање и донесување на одлуки, зајакнување и искористување на
нивните потенцијали;

 Развој на здравствената и социјалната превенција како организирана, континуирана
и координирана активност на територијата на Општина Ресен

 Продолжување на започнатите процеси на децентрализација, плурализација и
деинститулизација на социјалната заштита.

Социјалната заштита е систем на мерки, активности и политики за спречување и
надминување на основите социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за
сопствена заштита. Под социјален ризик се подразбира ризици по здравјето (болест, повреда и
инвалидност), ризици на старост и стареење, ризици на еднородителско семејство, ризици од
невработеност, губење на приход за издржување врз основа на работа и сл., ризици од
сиромаштија и ризици од друг вид на социјална исклученост.

Носители на социјалната заштита се Р.Македонија и општините, во рамките на нивните
надлежности, а во согласност со Законот за социјална заштита.

Општината е надлежна за вршење на работи од областа на социјалната заштита во
смисла на финансирање, инвестиции и сопственост на детски градинки и домови за стари,
обезбедува остварување на социјалната заштита на лицата загрозена социјална и материјална
состојба, лица со инвалидност, децата без родители и без родителска грижа, децата со пречки во
менталниот и телесниот развој, децата на улица, децата со воспитно-социјални проблеми, децата
од еднородителски семејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата кои злоупотребуваат
дроги, други психотропни супстанции, прекурзори и алкохол, лицата жртви на семејно насилство,
лицата жртви на трговија со луѓе, старите лица без семејна грижа, преку вонинституционални и
институционални облици на социјална заштита, домување и подигање на свеста на населението
за потребите од обезбедување на социјалната заштита итн.

Согласно  Законот за социјална заштита  Општината во согласност со материјалните
можности, може да утврди и други права во областа на социјалната заштита, права во поголем
обем од правата утврдени со Законот за социјална заштита и поповолни услови за нивно
остварување, како и други облици на социјална заштита.

Имајќи го во предвид фактот дека социјалата е еден од трите основни столбови на
одржлив развој, Општина Ресен ќе вложи максимални напори за поголем квалитет на живот на
населението, а особено на оние лица кои се со загрозена материјална состојба. Со цел
подобрување на социјалната состојба на овие лица ќе се воспостави редовна соработка со
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Центарот за социјална работа - Ресен, Агенцијата за вработување, невладиниот и бизнис
секторот како и другите институции кои имаат надлежности во сферата на социјалната заштита.

За таа намена, Општина Ресен, како и изминатите години, ќе обезбеди финансиска и друга
помош на лицата и семејства кои се нашле во положба на социјален ризик со загрозена социјална
ситуација а тука спаѓаат следните категории на лица: лица со ниски прамања или приматели на
социјална помош.

Овие лица треба да достават барање за доделување на финансиска помош заради
нарушена здравствена состојба и потреба од лекување или оперативен зафат или други ризични
ситуации кои ги нарушуваат нивните услови за живот.

Во оваа категорија ќе бидат земени во предвид и лицата кои се во загрозена состојба
поради болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица кои претрпеле елементарни
непогоди и несреќи како и лица неспособни за работа.

Оваа активност ќе се спроведува континуирано во текот на целата година. За реализација
на оваа активност потребни се 200.000 денари.

Средствата ќе се доделуваат на корисниците по претходно доставено барање за помош од
нивна страна до Општината односно до Општинската Комисија за доделување на финансиска
помош. Во прилог на барањето се доставува целокупна документација, утврдена согласно
Правилникот за за еднократна  парична помош.

Во 2021 година, Општина Ресен ќе излезе и во пресрет на потребите на ученици и
студенти кои се вклучени во образовниот процес во високото образование, а кои
потекнуваат од материјално загрозени домаќинства.

Исто така, Општина Ресен  ќе излезе во пресрет на лицата со умерени и тешки
пречки во интелектуалниот и телесниот развој и лица со други пречки во развојот кои се
вклучени во образовниот процес.

Од буџетот на општината ќе се издвојат средства за патни трошоци за оваа
категорија на граѓани и тоа од место на живеење до местото на образование и во обратен
правец како и помош за други основни потреби кои произлегуваат од процесот на
образование.

Лицата кои се опфатени во образовниот процес, а имаат потреба од финансиска
помош од Буџетот на Општина Ресен, за покривање на патните трошоци треба да достават:

-барање до општината,
-потврда од Агенција за вработување дека родителите не се вработени,
-потврда за последно исплатена плата со наведен износ на нето плата,
-потврда од Управа за јавни приходи дека не поседува имот,
-потврда од Центарот за социјална работа за корисници на социјална помош,
-потврда од образовната институција дека е запишан редовен ученик/ студент, и
-документ за потврда на успехот постигнат во претходната учебна година.
Вкупниот износ на средства наменети за помош на горенаведените категории на

лица за 2021 година изнесува 610.000 денари.
Во 2021 година, Општина Ресен ќе пристапи кон изградба на пристапни рампи на

два селектирани пристапи. Овие рампи се наменети за лицата со инвалидност а ќе се
изградат со цел нивни полесни пристап до јавни места и институции. Вкупниот износ на
оваа активност изнесува 100.000 денари.
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Во рамки на своите активности, Општина Ресен ќе обезбеди средства за второородени
деца во семејството чии родители имаат постојано место на живеење во Општина Ресен. Во
соработка со Клиниките за гинекологија и акушерство во соседните општини, како и објавата за
доставување на пријави преку веб страната на Општина Ресен и преку огласна табла во Фондот
за здравство и социјална заштита ќе биде направена евиденција за второродените деца во
општината и вклучување во оваа акција.

Со оваа акција, Општина Ресен своето внимание го насочува кон најмладите и кон нивните
родители со цел да им се излезе во пресрет на младите родители за обезбедување на основните
потреби после добивање на новороденче. Оваа активност ќе се спроведува во текот на целата
година, заклучно 31. Декември 2021 год.

За реализација на оваа активност предвидени се 200.000 денари кои ќе се обезбедат од
Буџетот на Општина Ресен за 2021 година. Со оваа активност се предвидува и прикладен
подарок за првороденото дете во новата година жител на општина Ресен.

Во насока на воведување или надградување на социјални сервиси кои општината ги
воспостави во 2015 година и се однесуваа на проектините активности од проектот
Воспоставување на локални сервисни услуги за лицата со посебни потреби – лица со телесен
инвалидитет и комбинирани пречки кој општината го спроведува со УНДП и Министерството за
труд и социјална политика, во 2021 година општината повторно ќе ја искористи можноста да
аплицира за надградба на овие сервисни услуги со зголемување на капацитетот и видот на
сервисните услуги со проект Унапредување на локални сервисни услуги за лицата со посебни
потреби – лица со телесен инвалидитет и комбинирани пречки во Општина Ресен  за што се
предвидува да се користат средства од страна на донаторот УНДП во висина од 324.000 денари и
сопствено кофинасирање од 81.000 денари.

Наредна активност предвидена со оваа програма се обезбедување на Божиќни
хуманитарни пакети и пакетчиња за деца за семејства со низок социјален статус за Нова година.
Општината ќе се потруди да обезбеди донација од пакетчиња за деца.Средствата потребни за
оваа активност би биле во висина од 30.000 денари од Буџетот на Општина Ресен.

Општина Ресен материјално, логистички и технички ќе ги помага Здруженијата на Граѓани
кои делуваат на територија на Општина Ресен  кои како домен на нивната активност е
овозможување ,воспоставување или спроведување на социјални сервиси кон засегнати граѓани ,
или оние здруженија на граѓани кои преку своите активности го подобруваат или унапредуваат
стаусот на лицата изложени на социјален ризик . Средства предвидени во Буџетот за 2021 година
по овој основ се предвидуваат 50.000 денари , а здруженијата истите ќе можат да ги користат со
доставување на своја годишна Програма до Општина Ресен и конкретно барање за реализација
на некоја активност содржана во Програмата за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2021 година . Барањето ќе го разгледува посебна Комисија
формирана од страна на општина Ресен.

Други активности од областа на социјалната заштита и заштитата на деца кои ќе бидат
спроведени врз основа на оваа програма се оние кои не се предвидени со програмата а кои ќе
произлезат како потреба во текот на 2021 година.

За овие активности е предвиден износ од 20.000 денари , предвидени во Буџетот на
општината.

 Со оваа програма   предвидено е да се помага на социјално загрозени семејства за дел од
погребот на нивни членови од семејствата, наречен социјален погреб ,а се однесува за лица
приматели социјална помош или низок социјален статус ,лицата кои се во загрозена состојба
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поради болест, болнички третмани и хируршки зафати, лица кои претрпеле елементарни непогоди
и несреќи  и  лица неспособни за работа. За тоа е предвидено средства во износ од 100.000,00 ден.
од Буџетот на Општина Ресен.

Табеларен преглед на активности во 2021 година

Р.
б
р.

Активност Период на
реализациј

а

Корисници Планирани средства

1 Еднократна
парична
помош

Континуира
но 2021
година

 лица со ниски
прамања;

 приматели на
социјална помош;

 лицата кои се во
загрозена состојба
поради болест,
болнички третмани и
хируршки зафати;

 лица кои претрпеле
елементарни
непогоди и несреќи и

 лица неспособни за
работа.

200.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

2 Патни трошоци
за студенти и
лицата со
умерени и
тешки пречки
во
интелектуални
от и телесниот
развој
вклучени во
образовниот
процес

Јануари –
Јуни 2021
год

Септември
–Декември
2021
година

 студенти кои се
вклучени во
образовниот процес
во високото
образование а
потекнуваат од
социјално загрозени
семејства.

 лицата со умерени и
тешки пречки во
интелектуалниот и
телесниот развој и
лица со други пречки
во развојот кои се
вклучени во
образовниот процес.

610.000 денари од
Буџет на  Општина
Ресен
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3 Изградба на
пристапни
рампи

Септември
2021

 Лица со инвалидност 100.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен/ донации

4 Доделување
на парична
помош за
второродени
деца во
семејство на
родители со
постојано
место на
живеење во
Општина
Ресен

Континуира
но  2021
година

200.000 денари од
Буџетот на Општина
Ресен

5 Унапредување
на локални
сервисни
услуги за
лицата со
посебни
потреби – лица
со телесен
инвалидитет и
комбинирани
пречки во
Општина
Ресен

По повик Лица со посебни потреби,
8 невработени лица
активни баратели на
работа ангажирани како
овозможувачи на
сервисните услуги

324.000 денари од
Донаторски Средства-
УНДП.

81.000 денари
кофинасирање од
Буџет на Општина
Ресен

6. Поддршка
Здруженијата
на Граѓани кои
делуваат на
територија на
Општина
Ресен  кои
како домен на
нивната
активност е
овозможување
,воспоставува
ње или
спроведување
на социјални
сервиси кон
засегнати

Континуира
но преку
целата
година

Здруженија на Граѓани
кои делуваат на
територија на Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

Второродени деца во
семејство чии родители
имаат постојано место на
живеење во Општина
Ресен
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граѓани , или
оние
здруженија на
граѓани кои
преку своите
активности го
подобруваат
или
унапредуваат
стаусот на
лицата
изложени на
социјален
ризик

7. Обезбедување
на Божиќни
хуманитарни
пакети и
пакетчиња за
деца за
семејства со
низок
социјален
статус за Нова
година

Јануари
2021

Деца на семејства со
низок социјален стаус

30.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

8. Други
активности

Континуира
но
2021година

Корисници на социјална
помош

20.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

9 Социјален
погреб

Континуира
но
2021година

 лица приматели
социјална помош
низок социјален статус

 лицата кои се во
загрозена состојба
поради болест,
болнички третмани и
хируршки зафати;

 лица кои претрпеле
елементарни
непогоди и несреќи  и
лица неспособни за

работа.
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100.000

ВКУПНО 1.715,000,00 денари

Табеларен преглед на финасирање на Програмата за унапредување на здравствената и
социјална заштита  во Општина Ресен за 2021 година.

Програмата за
унапредување на
здравствената и
социјална заштита
во Општина Ресен за
2021 година

Буџет на
Општина
Ресен

МТСП или
Министерство
за Здравство

Други
извори на
финасирање

Вкупно

1. Здравствена
заштита на граѓаните

100.000,00

/

/ 100.000,00

2. Социјална
заштита на граѓаните

1.264.000,00 / 216.000,00 1.715.000,00

Вкупно 1.364.000,00 / 216.000,00 1.815.000,00

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на
планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/18                                                                       Претседател на совет

18.12.2020 година Никола Станковски с.р.

Ресен
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16.

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

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

образованието во 2021 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Ресен од областа на образованието
во 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/16 Градоначалник
25.12.2020 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 18.12.2020 година Советот на Општина Ресен, донесе:

ПРОГРАМА

за  активностите на Општина Ресен во областа на образованието во 2021 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Ресен кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од
областа на образованието;

- Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес;

- Планирање на развојот на образованието;

- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес.

II. АКТИВНОСТИ
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Активностите на Општина Ресен во областа на образованието во 2021 година ќе бидат насочени кон поттикнување,
поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Рeд.

број

Активности Рок Носител Предвидени средства Вкупно

МОН Општина
Ресен

Донацијa

1 Манифестација
по

повод

завршувањето
на

школската
година

2019/20

Јуни 2021 Сите
основни и
средното
училиште

10.000,00 10.000,00

2 Манифестација
по

повод

започнувањето
на

Септември
2021

Сите
основни и
средното
училиште

10.000,00 10.000,00
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школската
година

2020/2021

3. Организирана
посета на

Музеи и

спомен куќите
во

Ресен
(eкскурзии)

По распоред Сите
основни и
средното

Училиште

20.000,00 20.000,00

4. Поддршка на
талентирани
ученици и
студенти за
учество на
меѓународни
натпревари

По потреба Општина
Ресен

60.000,00 60.000,00

5. Електрична
енергија

Општина
Ресен

100.000,00 100.000,00

6. Дрва Општина
Ресен

30.000,00 30.000,00

7. Течни горива Општина
Ресен

200.000,00 200.000,00

8. Осигурување
на недвижости
и права

Општина
Ресен

150.000,00 150.000,00
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9. Правни услуги Општина
Ресен

10.000,00 10.000,00

10. Превозни
услуги

Општина
Ресен

300.000,00 300.000,00

11.

Подршка на
училишни
спортови

Општина
Ресен

50.000,00 50.000,00

12. Организирање
на едукации на
тема заштита
при пожар,
прва помош,
насилство меѓу
врсниците и
заштита на
децата во
сообракајот

Општина
Ресен

50.000,00 50.000,00

13.

Поддршка на
активности од
проектот
Меѓуетничка
интеграција на
образованието
- МИО

Општина
Ресен

100.000,00 100.000,00

14. Поддршка за
учество во
натпревари и
занимливости
во соработка
со други
општини во

Општина
Ресен

30.000,00 30.000,00
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Република
Македонија

15. Други
оперативни
расходи

Општина
Ресен

20.000,00 20.000,00

ВКУПНО
Основно
образование

990.000,00 150.000,00 1.140.000,00

II Средно
образование

16 Електрична
енергија

Општина
Ресен

50.000,00 50.000,00

17. Течни горива Општина
Ресен

100.000,00 100.000,00

18. Превозни
услуги

Општина
Ресен

200.000,00 200.000,00

19. Други
оперативни
трошоци

Општина
Ресен

50.000,00 50.000,00

ВКУПНО

Средно
образование

400.000,00 400.000,00
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Ред.
Бр.

ИНВЕСТИЦИИ

1 Реконструкција
и

санирање на

училишни
објекти,

санитарни
јазли,

кровни

конструкции,

топловодни

системи и
набавка

на опрема во

основните и
средното

училиште.

По утврден
приоритет

мон 10.004.342,00 500.000,00 1.000.000,00 11.504.342,00

2 Реконструкција
на

спортски
објекти во
основните  и

По утврден
приоритет

100.000,00 100.000,00
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средното
училиште

3 Изградба и

реконструкција
на

отворени
спортски

терени и
партерно

уредување на

дворни места
во

ОУ, СОУ

По утврден
приоритет

100.000,00 100.000,00

4 Поддршка на

образовен
портал

10.000,00 10.000,00

5 Учество на

општината во

непредвидени

проекти

50.000,00 50.000,00

ВКУПНО , 10.004.342,00 560.000,00 1.000.000,00 11.714.342,00
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Ред.б
р.

ТЕКОВНИ
РАБОТИ

1 Обезбедување
на

училишните

објекти

50.000,00 50.000,00

2 Легализација
на објектите

трошоци

50.000,00 50.000,00

ВКУПНО 100.000,00 100.000,00

Ред.б
р.

ТРАНСФЕР НА
СРЕДСТВА

1 Блок дотација
–--------------------

основно

образование

104.754.000,00 104.754.000,00

2 Блок дотација
–--------------------

средно

образование

30.810.000,00 30.810.000,00

ВКУПНО 145.568.342,00 1.650.000,00 1.150.000,00 148.368.342,00

СЕ ВКУПНО 148.368.342,00
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III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за
образвание и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Ресен за 2021година.

IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

- изработување стратегија за развој и унапредување на образованието.

V. КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИ

Општина Ресен во областа на образованието наследи многу лоша состојба во однос на одржување на училишните објекти.
Имено, според добиените информации од директорите на сите училишта во Општина Ресен ( во ноември 2017 година ) и извршениот
увид од стручни лица на сите училишни објекти , констатирано беше дека за периодот од 2009 - 2017 година не беа изготвени проекти
за капитални инвестиции, не беа доставени барања до МОН за капитални инвестиции, ниту пак беа вложени средства од Буџетот на
Општина Ресен.

Имајќи ја во предвид лошата состојба на училишните објекти, Градоначалникот на Општина Ресен  ангажира проектанска
организација со цел да изврши увид на објектите, да предложи мерки за санирање и да изготви предмер пресметка за потребните
финансиски средства.
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Според стручни лица од општината, директорите на училиштата и проектанската организација со изготвените предмер
пресметки , приоритет му беше даден на:

-санирање на крововите ;

-санирање на санитарните чворови;

-замена на врати и прозорци;

-обезбедување на енергетска ефикасност;

-за парното греење и

-за одржување на објектите.

Градоначалникот на Општина Ресен во август 2018 година, до МОН достави барање согласно изготвените предмер пресметки
кои беа изготвени од проектанската организација. Барањата за одобрување на капитални инвестиции се однесуваат за следните
училишта со следните намени:

1) СОУ „Цар Самоил “ – Ресен

-Санација на санитарните чворови, санација на кровната конструкција и замена на внатрешната столарија------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.698.240,00 денари;

2) ОУ „Гоце Делчев “ - Ресен

-За целосна санација на дел од училишниот објект во село Сопотско---------------------------------1.219.000,00 денари.

3) ОУ„ Димитар Влахов “- село Љубојно
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-За санација на кровната конструкција на училишниот објект во село Љубојно, замена на столарија, санација на парното
греење и санитарните чворови-------------------------------------------------------------------------------------2.632.585,00 денари;

-За санација на кров, санитарни чворови и замена на столарија во ПУ во село Штрбово----------501.892,00 денари;

-За промена на кровната конструкција и замена на столарија во училишниот објект во село Крани-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.056.000,00 денари.

4) ОУ „Славејко Арсов “ – село Подмочани

-За поставување на централно греење и изградба на енергетска ефикасна фасада---------------1.927.600,00 денари.

Вкупно потребни финансиски средства за средно образование--------------------------------------1.698.240.00 денари.

Вкупно потребни финансиски средства за основно образование-------------------------------------7.337.077,00 денари.

ВКУПНО------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.035.317,00 денари.

Во рамките на проект на Светска Банка под бр.MSIP2 – SI6-NCB – 003 – 2020 во тек е реконструкција на ОУ Мите Богоевски во
с.Болно и адаптација за ОУ Мите Богоевски во с.Јанковец

Сумата за реализација на овој проект е ..........6.343,122,80 денари со ДДВ
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- с.Болно.............................................................   4.052,925,70 денари со ДДВ
- с.Јанковец .......................................................    2.290,197,10 денари со ДДВ

Целокупната вредност на Проектот ке биде 5.907.244 денари со ДДВ со пари од MSIP a кофинасиран ке биде од Буџетот на Општина
Ресен  со 435,878,00 денари со ДДВ

Во фаза на реализација е изработка на техничка документација за реконструкција ,адаптација и пренамена на ОУ Мите Богоевски
– Ресен .Со оваа техничка документација ке се предвиди замена на кровна конструкција,подови,столарија,електрична
енергија,санитарни јазли,фасади и поставување на дренажен систем.

Овој проект е финансиран од УНДП – Фонд за техничка документација.
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Програмата ќе биде финансирана од: Буџетот на Општина Ресен, МОН и
донации во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на
Општина Ресен за 2021 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/19

18.12.2020 година Претседател

Никола Станковски с.р.

Ресен

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 Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко

планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2021
година

Се објавува Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање
Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2021 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.12.2020
година.

Бр.09-2236/17 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и
урбанистичкопланирање(,,Сл.ВесникРМ199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,1
63/2016,64/2018,168/18 и врз основа на чл.20 став 1,2,3и4од Законот за
просторно и урбанистичко планирање(,,Сл.Весник РСМ.бр.32/2020) 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 18.12.2020год. донесе:

П Р О Г Р А М А

Ф – Урбано планирање

Ф10 – Урбанистичко планирање

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2021 година

Вовед

Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина
Ресен  во 2021 година се планираат активности за изработка на
урбанистички планови како и нивни измени и дополнувања врз основа на
анализата на постојните планови, анализата на реализацијата на
плановите, застареност на плановите, нивна неусогласеност со
новонастанатите општествени промени, и новите законски прописи за
урбанистичко планирање.

Плановите од Програмата можат да бидат финансирани од Буџетот на
Република Македонија, од Буџетот на Општина Ресен и од заитересирани
правни и физички лица.

За активностите  околу изработка на урбанистичките планови на
подрачјето на Општина Ресен, планирани се 18.720.741,00 денари.
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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 ,,
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Површина:----- П= 36,46 ха.

Цена : ----- 437. 520,00 ден.

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

1. Измена и дополна  на   ДУП за УЕ - 5   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.
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Цена : ----- 200.600,00 ден.

3. ДУП за ЗОНА I I за УЕ - 1

Границите на планскиот опфат:

- исток -дел од ул. ,, Борис Кидрич ,,

- север - ново проектирана улица,

- запад- граница на зона за индустрија  по ГУП

- југ -градски гробишта

Површина:----- П= 36,15 ха.

Цена : ----- 362.585,00 ден.

4. ДУП за дел од УЕ - 1

Границите на планскиот опфат:

- југ -ул. ,, Преспанска ,,

- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,, до џамија и дел на ул. ,, Јосиф
Јосифовски,,

- запад -до границите на ГУП

- север-граница со Зона 3

Површина:----- П=  27,00    ха.

Цена : ----- 540.000,00  ден.

5. ДУП за Д - 4  Гробишта и меморијални споменици
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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.
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2.  Општ акт за село Наколец

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Наколец

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.
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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.

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
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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.
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Вкупно :   300.000,00 ден.

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

III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен

1.   Урбанистички план за село Долно Дупени

Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно
Дупени

Површина:----- П=  64,00  ха.

Цена : ----- 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.
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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

Површина:----- П= 48,00  ха.

Цена : ----- 576.000,00 ден.

8. Урбанистички план за село Сливница
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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.
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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

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.
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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.

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

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
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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.
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- запад – границата се движи по оска на поистојна магистрална улица ,,
Борис Кидрич,, .

Површина:----- П=     3,37   ха

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
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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

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
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- 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.

12.Изработка на Урбанистички план на вон населено место- ЛЕЈКВЈУ за
изградба на хотелски комплекси и мали комерцијални и деловни намени
за КП БР. 119,120,121 м.в.Водеца и дел од КП бр.116 м.в. Дебела шума,
КО Отешево,Општина Ресен, за групи на класи на намена:

 Б1 –мали комерцијални и деловни намени
 Б5 – хотелски комплекси
 В2 – здравство и социјала  заштита
 Д1 – парковски зеленило
 Д2 – заштитно зеленило и 30% компатибилни класи на намени  Б1,

Б5, В2, Д1 КО Отешево.

Граница на плански опфат е дефинирана со граница на опфат:

- На северозапад : Се движи по граница со КП 119, навлегува во
длабочина за 10м во  КП116 по должина на постоечки помошни објекти
(магацини) и дел од КПбр.120 .

- На југ : Продолжува по граница  на КП 121 и граница на локален пат;
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- На исток : Продолжува на граница на локален пат ; на  КП 118 кон
север тениски игралишта.

Површината на планскиот опфат е од 1,08 ха (10872 м2).

13. Изработка на отпочнување на постапка за донесување на Детален
Урбанистички Проект за измена и дополнување на ДУП за дел од УЕ 2 и
ЗОНА 1, БЛОК 8,  Општина Ресен

Граници на плански опфат  :

Општина Ресен за ДУП за измена и дополнување на ДУП за
дел од УЕ 2 и ЗОНА1,БЛОК8, Општина Ресен за изградба на објекти со
намена:А2,Г2,Д1,Д2,Е1,Е2, со компатибилни класи на намена КО Ресен,
со опфат е дефинирана со граница на:

- На север - КП4948,дел од КП 4962,КОРесен и дел од ул.,,4та,,
т.е.зафаќа дел од УЕ2 од ГУП за град Ресен,

- На североисток - по осовина на ул. ,,Корчуланска,,

- На исток - осовина на речно корито ,,Голема Река,,

-На југ- граница  на ГУП за град Ресен.

-На запад- границата на ГУП за град Ресен.

Вкупна површина на плански опфат изнесува  П=6,06ха.

14.   Урбанистички план вон населено место – за Изградба на Г2-лесна
индустрија на  КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2   КО Ресен Општина Ресен
Општина Ресен со приклучок на магистрален пат,, А3,, и  дефинирана со
граница на следниве катастарски парцели : КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2
во КО Ресен вон град.

, Општина Ресен, за групи на класи на намена:

o Г2 - лесна индустрија и

и 30% компатибилни класи на намени.
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Граница на плански  опфат е дефинирана со граница на катастарските
парцели КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2 и приклучок од магистралрн
пат А3

Површината на планскиот опфат  е од 2,20ха (21.940 м2).

15. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички
проект   со намена Е2- Комунална супраструктура како основна класа на
намени на КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4,
КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,, ,, КО Ресен вон град, Општина Ресен

Граници на опфат :

Границите на планскиот  опфат на Урбанистички проект   со намена
Е2- Комунална супраструктура како основна класа на намени на
КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и
4533/7 м.в.,, Црвен,, КО  Ресен вон град :

- На север : граничи со катастарски парцели КПбр.4530,КП 4527/1,
КПбр.4527/2,

- На исток : граничи со катастарски парцели КПбр.1372,КП 1373,
КПбр.4532 и КП 4533/6,

- На југоисточна страна граничи со парцела КПбр.4533/6 и патот
Ресен- Сопотско, кој воедно е и пристапен пат до опфатот,

- На запад : граничи со катастарски парцели КПбр.4534/3,КП 4534/1,
КПбр.4524/4,КП 4525,КП 4526/1,4527/2 и 4527/1

Вкупна површина на плански опфат на Урбанистички проект   со
намена Е2- Комунална супраструктура како основна класа на намени на
КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и
4533/7 м.в.,, Црвен,, КО  Ресен вон град, Општина Ресен е со површина
од  1,934ха.

16. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички
проект   со намена Е2- Комунална супраструктура (фотоволтаична
плантажа) како основна класа на намени на КПбр.2500/1и КП.2500/2 КО
Ресен вон град  , со пристап од некатегоризиран пат КП 2452 КО Ресен вон
град, Општина Ресен
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Граници на опфат  :

Границите на планскиот  опфат на Урбанистички проект   со намена
Е2- Комунална супраструктура(фотоволтаична плантажа)  како основна
класа на намени на КП.2500/1 и КП 2500/2 КО  Ресен вон град :

- На север : граничи со катастарски парцели КП.2501и КП 2502 КО
Ресен вон град

- На исток : граничи со катастарска парцела КП. 2452 КО Ресен вон град

- На југ: граничи со катастарски парцели КП.2499, КП.2498, КП2493, КП
2492 КО Ресен вон град,

- На запад: граничи со катастарски парцели КПбр.2487, КП2486 КО
Ресен вон град,

Вкупна површина на плански опфат на Урбанистички проект   со
намена Е2- Комунална супраструктура (фотоволтаична плантажа) како
основна класа на намени е со површина од  3477 м2.

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
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-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

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.   08-2126/20 Претседател

18.12.2020год .

Никола Станковски с.р.

Ресен

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 Програмата за изградба, реконструкција и одржување на

водоводи за 2021 година

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција и одржување на
водоводи за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/18 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1, точка 6 од Законот за локаланата
самоуправа (,,Сл. Весник на Р.М” бр.05/02), член 5 став 1 од Законот за
комуналните дејности (,,Сл. Весник на Р.М” бр.163/13, 42/14, 147/15, 31/16, 64/18)
и член 23 точка 13 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл. Гласник на Општина
Ресен” бр. 7/10, 13/13, 08/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на седница
одржана на ден  18.12.2020 година.

ПРОГРАМА

ЈГ- За изградба, реконструкција и одржување на водоводи

за 2021 година

Вовед

Со оваа програма за периодот за кој се однесува ќе се реализираат
проекти за водоснабдување со чиста и питка вода за пиење и техничка вода,
потребата од  вода за пиење и техничка вода е суштинска, елементарна потреба
за нормално функционирање. Водоводната мрежа е инсталација кој опфаќа
процес на одржување, реконструкција и изградба на нови водоводи со цел
задоволување во минимун потребите на физичките и правните лица на
територијата на Општина Ресен.

Обезбедувањето на доволно вода за сите потрошувачи е обврска од
императивен карактер која треба да се исполни кон  сите корисници со најниска
цена на чинење на истата по пат на гравитација и други начини кои користењето
би го наарвиле поефтино, како во Градот Ресен така и во селските и вилските
населби. Во програмата се опфатени населбите кои се приоритет односно кај кои
се воочени проблеми во водоснабдувањето, секако и етапно заменување на
азбестната водоводна мрежа, набавка на хлоринатори и други мерки потребни
за ефикасно и нормално функционирање на водоснабителиниот систем.

Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување во текот на 2021 година планирано е:

1.Ресен – Изведба на куќни приклучоци на реконструирана водоводна мрежа во
централно и пошироко подрачје во Град Ресен – II ФАЗА

Со цел комплетирање на новата водоводна мрежа во град Ресен а со тоа и
намалување на загубите на вода, намалување на интервенции на дефекти на
водоводната мрежа и заштита на животната средина. Се предвидува изведба на
куќни приклучоци на реконструираната водоводна мрежа.

Средства потребни за реализација 8.292.016,90 денари

1.1 Реконструкција на дел од водоводната мрежа во град Ресен

Врз основа на искуствата и развојните планови на градот, потребно е да
се преземат мерки за целосно решавање на проблемот со водоснабдувањето на
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населението во градот како и за развој на градот и подобрување на квалитетот
на живот  во наредниот период.

Средства во висина од 25.000.000 денари ќе се обезбедат од Владата на
Р.С.Македонија, Буџет  на општина Ресен и донатори.

2.Стење – обезбедување на водоснабиделниот систем

Изградба на нов систем за водоснабдување со обезбедување на
капацитет од 12 л/ссо вода за пиење од езеро.

Со активноста се предвидува: поставување на потопна пумпа, санација и
продолжување на усисниот цевовод, усисна корпа, изработка на филтер станица
со капацитет од 42м3/час, каде ќе се врши оксидација на водата, изградба на
таложник, обезбедување на филтрирање под притисок и обезбедување на
дезинфекција на водата, изведба на дозирана станица за реангенси, изведба на
линиски флокулатор, таложник и комора за мешање, резервоар за исталожена
вода, погонска пумпа за филтрирање, пумпа за испирање на песочни филтри,
електрична инсталација, резервоар за чиста вода.

Вкупната вредност на проектот изнесува 8.649.400 денари

Средствата ќе бидат обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој, Буџетот на Општина Ресен и донатори.

3.Коњско – изградба на водоснабдителен систем

Коњско е населба каде што не е решен проблемот со водоснабдувањето
со исправна вода за пиење.

Со цел ставање во употреба на веќе изградениот цевовод за вода за
пиење и изградената пумпа, потербно е да се изгради резевоар за за вода со што
ќе се реши проблемот со изведениот бунар, за што потребни се средства во
висина од 1.860.000 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Агенцијата за финансиска подршка во
земјоделството и руралниот развој, Будџет на Општина Ресен и донатори.

4.Претор и Асамати – обезбедување на исправна вода за пиење

За трајно решавање на проблемот со вода за пиење за селата Асамати и
Претор и за тн Претор, согласно изработеното техничко решениеод проектантот,
потребно е усисниот цевовод да се продолжи во езерото, да се реконструира
постојната филтер станица и да се превземат други активности.

Средствата во висина од 11.328.000 денари ќе се обезбедат Агенцијата за
финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, Буџет на
Општина Ресен и донатори.

5. Јанковец – Изработка на техничка документација, реконструкција на
водоводната мрежа во с.Јанковец како и изградба на нов резервоар.
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Средствата за реализација на активноста изнесуваат 15.000.000 денари и
истите се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот буџет, од
буџетот на општина Ресен и донатори.

6.Набавка и изведба на хлоринатори

Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот водовод, се
снабдуваат со вода за пиење од локални извори каде што водата не е хлорирана.
За таа цел се предвидува набавка и изведба на хлоринатори за водата да биде
хемиски и бактериолошки исправна, вооедно безбедна за пиеење.

Средства потребни за реализација 4.800.000 денари, истите ќе бидат
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

Вкупната сума за реализација на програмата изнесува 74.929.416 денари.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2126/21 Претседател

18.12.2020 год. Никола Станковски с.р.

Ресен

19.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

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

изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2021 година

Се објавува Програмата ЈИ-изградба на канализациони системи ЈИО-
изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2021 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.12.2020
година.

Бр.09-2236/19 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен
Весник на Р.М бр. 05/02), Законот за комунални дејности член 7 став 1  (,,Службен Весник
на Р.М” бр. 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16, 64/18), Советот на Општина Ресен на
седница одржана на ден  18.12.2020 год. ја додесе следнава

ПРОГРАМА

ЈИ – изградба на канализациони системи

ЈИО – изградба на фекални канализации во Општина Ресен за

2021 година

ВОВЕД

Со цел решавање на проблемот со атмосферските и фекалните води во
Општина Ресен како и од другите населени места на територија на Општина Ресен,
делумно е решен со прифаќање на колекторскиот систем кој ги прочистува фекалните и
атмосферските води од Градот како и селата: Јанковец, Царев Двор и Езерени.

Одредени селски населби и делови од градот не го имаат регулирано проблемот
со фекалните и атмосферските  води и за истите треба да се превземат соодветни мерки
за решавање на проблемот.

Целта на оваа програма е изнаоѓање на трајни решенија за гореспоменатите
проблеми, досега овие води воопшто не се третирани односно голем дел од нив
слободно  истекуваат по површината на теренот или пак во септички јами кои се полнат
со подземни води и истекуваат.

Места предвидени за изградба на фекални канализации: с.Стење, с.Јанковец,
с.Грнчари, с.Подмочани, Арвати-Крани, с.Дрмени, с.Претор, с. Сливница, с.Брајчино,
с.Долно Дупени и крак на улица Кузман Јосивоски, Ресен.

1.Ресен

- Крак на улица ,, Ленинова “ изработка на техничка документација за изградба на
фекална и атмосферска канализација во должина од 140 метри, финансиска рамка – 272
000 денари.

- Ул. 4-ти Јули изработка на техничка документација за изградба на фекална и
атмосферска канализација во должина од 85 метри, потребни финансии – 170 500
денари.

- Крак на ул. ,,Борис Кидрич” изработка на техничка документација за реконструкција на
фекална и атмосферска канализација (стара слога) поставување на цевки со поголем
дијаметар со цел зголемување на капацитетот во должина од 525 метри, потребни
финансии 982 500 денари

- Улица ,,11 – ти Септември” изградба на фекална канализација во должина од 150
метри, потребни финанасии 285 000 денари

- Улица ,,Никола Карев,, изградба на атмосферска канализација во должина од 15
метри, потребни финансии 49 500 денари
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- Крак на улица ,,Кузман Јосифовски” изградба на фекална канализација во должина од
80 метри, каде ќе се поврзи со веќе постоечката фекална канализација. Инвестицијата
е планирана во висина од 170 000 денари.

- Атмосферска канализација на ул.,,Кочо Рацин” и крак 1 и 2 на ул.,,Кочо Рацин”

Предвидено е да е изградат 4  колектор ,,КРАЦИ”, кои се гравитациони.
Канализационата мрежа е од сепаративен тип, односно без прифаќање на фекални и
подземни води со вкупна должина од 1319,81 метри.

Вредност – 7.910.213,21

-Атмосферска канализација на ул.,,Михајло Бочкаровски” и крак на ул.,,Михајло
Бочкаровски”

Атмосферската канализација е проектирана по коловозот на улиците, а реципиент на
атмосферската канализација се атмосферски шахти на улица ,,Крак 1 на улица Кочо
Рацин” со вкупна должина од 1.125,47 метри.

Вредност – 6.535.204,90

-Фекална канализација на ул.,,5-та”

Во должина од 190 метри

Вредност – 1.402.200

Активноста е планирано да се финансира од Буџетот на Општина Ресен, Буџет
на Р.Македонија и донатори.

2.Стење – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица

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

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

Финансиски средства за реализација на активноста 42.424.095 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

3. Јанковец - доизградба на фекална канализација

Со изградба на овој систем се планира  канализирање на одпадните води  кои се
ослободуваат од  од домаќинствата и другите објекти од селото. Истите  ќе се прифаќаат
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преку  секундарна мрежа  и ќе се собират во колектори  кои фекалните и одпадните води
ќе се носат во пречистителна станица.

Финансиски средства за реализација на активноста 12.239.562 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

4. Грнчари - изградба на фекална канализација

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

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

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

Финансиски средства за реализација на активноста 27.069.818 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

5. Долно Перово - изградба на фекална канализација и пречистителна станица

Со изградба на канализационата мрежа во наеленото место Долно Перово, ќе се
придонесе за унапредување на квалитетот на живот преку создавање на санитарно-
здравствени услови за живеење, заштита на животната средина преку спречувањето на
присуство на опасни материи и супстанци и загадување и друг вид на деградација на
животната средина.

Канализационата мрежа за населеното Д.Перово предвидено е да се изгради
колектор со што комплетно се опфаќаат домаќинствата и сместувачки капацитети од ова
населено место за проектиран период од 30 години со околу 200 жители.

Мрежата е предвидено  да биде од сепаративен  тип, односно фекална, без
прифаќање на атмоферки води и подземни води.

Финансиските средства за реализација на активноста изнесуваат 15.300.107,88 денари

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

6 .Крани-Арвати – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица

Со изградба на овој се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните  води  од
домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се
прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат
во пречистителна станица која  е предвидена да се изгради на  околу 600 м јужно од
селото, така што испустот од пречистителните води да можат да се насочат кон  реката.
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Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер, односно
фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. По должина на   трасата
се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 41.986.243 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

7. Дрмени - доизградба на фекална канализација

Канализационата мрежа се изгради во 2017 година , но со до изградбата на уште 6 краци
од канализационата мрежа се  планира   заокружување на целокупната примарна
канализациона мрежа. Оодпадните води  кои се ослободуваат од   домаќинствата и
другите објекти од селото се канализираат во колекторски систем кој води до
пречистителната станица во с.Дрмени .

Финансиски средства за реализација на активноста 1.602.020 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

8.Претор со туристичка и вилска населба – изградба на фекална канализациона мрежа
и пречистителна станица

Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните  води  од
објектите од туристичката и вилската населба. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се
прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат
во пречистителна станица така што испустот од пречистителните води да можат да се
насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер, односно
фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната длабочина
на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните станбени  и други
објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно
ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 73.802.953 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

9.Долно Дупени– изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица

Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните  води  од
објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна
мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица
така што испустот од пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер, односно
фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната длабочина
на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните станбени  и други
објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно
ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.955.048 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
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10.Брајчино – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица

Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните  води  од
објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна
мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица
така што испустот од пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер, односно
фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната длабочина
на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните станбени  и други
објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно
ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.219.145 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

11.Сливница – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна станица

Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните  води  од
објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна
мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица
така што испустот од пречистителните води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер, односно
фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната длабочина
на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните станбени  и други
објекти.

12.Штрбово – изработка на проектна документација

Финансиски средства за реализација на активноста 37.784.540 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА:
365.160.649,99 денари

Со реализирање на  горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и ќе води кон подобрување на екосистемите во
предложените селски и градски населби кои се директни корисници од реализирањето
на инвестициите, така и во целата општина индирекно. Правилното управување со
фекалните води ќе донесе создавање на предуслови за подобрување на квалитетот на
животот на населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата - заштита
на животната средина и развој на туризмот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/22 Претседател

Од 18.12.2020 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 ЈД-Изградба и реконструкција на локални

патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување  и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен за 2021 година

Се објавува Програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта
ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување  и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/20 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на чл. 14 став 4 од Законот за јавните патишта (,,Сл. Весник на Р.М”
бр.52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13,39/14, 42/14, 166/14,
44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16), чл. 36 став 1 од Законот за локална
самоуправа ( ,,Сл. Весник на Р.M” бр. 05/02), чл.23 точка 11 од Статутот на Општина
Ресен( ,,Сл. Гласник на Општина Ресен” бр.1/10,13/13,8/15,11/15,1/16), Советот на
Општина Ресен на седница одржана на ден 18 .12           2020 год. ја донесе следната

ПРОГРАМА

ЈД - За изградба и  реконструкција   на локалните патишта и улици

за 2021 година

Вовед
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Изградбата и одржувањето на локалните патишта е законска обврска која
Општината во целост  треба да ја исполни. Одржувањето на постојната патна
инфраструктура опфаќа делумна и целосна реконструкција, Општина Ресен
континуирано ја следи состојбата со патиштата и улиците и врз основа на  увидот што
го има превзема соодветни мерки. Покрај реконструкција на постојната патна мрежа се
гради и нова патна инфраструктура со цел задоволување на потребите на населението
во градот Ресен и селата во Општина Ресен.

1. Асфалтирање на локални улици и патишта

1.1 Планирани активности за изградба и одржување на локалните
патишта и улици во 2021 година во град Ресен :

- Ул. ,,Наум Веслиевски”
реконструкција во должина од 694,90 метри
вредност: 9.070.323,00 денари

- Ул. ,,Кузман Јосифовски’’
реконструкција во должина од 972 метри
вредност: 18.566.768,00 денари

- Ул.,,Михајло Бочкаровски’’и крак на ул.,,Михајло Бочкаровски”
реконструкција во должина од 1.142,77 метри
вредност: 22.409,98 денари

- Ул.,,Кочо Рацин’’крак 1 и крак 2 од ул.,,Кочо Рацин”
реконструкција во вкупна должина од 1.250,53 метри
вредност: 24.595.577,91 денари

- Ул.,,Илинденска” и крак на ул.,,Илинденска”
реконструкција во должина од 347,32 метри
вредност: 7.185.674,40

- Населба ,,Пролет” дел од  ул.,, 7- ма”
Изградба  во должина од 230 метри
Вредност: 828.000 денари

- Крак на ул. ,,Борис Кидрич”
реконструкција во должина од 70 метри
вредност: 252.000 денари

- Ул. ,,Мите Трајчевски”
реконструкција во должина од 280 метри
вредност:1.008.000 денари

- Ул. ,,4 ти Јули”
реконструкција во должина од 85 метри
вредност:306.000 денари

- Ул.,,5- та”
реконструкција во должина од 65 метри
вредност: 234.000 денари

- Дел од Ул.,,Коле Неделковски”
Реконструкција во должина од 150 метри
Вреднодт: 900.000 денари

- Ул.,,Никола Вапцаров”

Реконструкција во должина од 100 метри
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Вредност 360 000 денари

- Крак на ул.,,Јосиф Јосифовски”
Реконструкција во  должина од 50 метри
Вреднот 180.000 денари

- Крак на ул.,,Нијази Бег”
Реконструкција во должина од 50 метри
Вреднот 180.000 денари

- Улици за кои се водат постапки на експропријација
Изградба во должина  од 190 метри
Вредност 684.000 денари

1.2 Планирани градежни активности за изградба и одржување на улици и
патишта во селата на територија на општина Ресен:

- С. Болно
Изградба и реконструкција во должина од 150 метри
Вредност :540 000 денари

- С. Волкодери и с.Покрвеник
Изградба  во должина од 500 метри
Вредност: 1.800.000 денари

- С. Крани
Изградба и реконструкција во должина од 240 метри
Вредност 864 000 денари

- С.Арвати
Изградба во должина од 600 метри ( од цркваСв. Богородица до село и од
мостот до Св.Илија)
Вредност 2 160 000 денари

- С. Брајчино
Изградба во должина од 150 метри(од село до црква Св.Петка)
Вредност:540 000 денари

1.3 Реконструкција на локален пат со спој на регионален   пат Р-1308, Макази
до Маркова нога со с.Курбиново

Вкупна вредност на инвестицијата изнесува 9.784.567 денари, и истите се
планира да бидат обезбедени од Програмата за финансиска поддршка на руралниот
развој.

1.4 Реконструкција на дел од локалниот пат Ресен – с.Болно

Оваа активност предвидува реконструкција на локалниот патен правец кој ги
поврзува Ресен и  с.Болно.

Вредноста на инвестицијата изнесува 2.500.000 денари, и истите се планира да
бидат обезбедени од Буџет на РМ, Буџет  на општина Ресен и донатори.

2. Санирање на ударни дупки
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Активноста опфаќа санирање на ударни дупки на територија на општина
Ресен (локални улици и патишта во Градот и селата) по претходно утврдени
приоритети според степенот на оштетеност и френквентност на улиците каде има
оштетувања. Планирано санирање во површина од 1800 м2 во вредност од околу
2 160 000 денари.

3. Тампонирање на полски патишта

Оваа активност предвидува тампонирање на пристапните патишта до
земјоделските површини согласно утврдените приоритети.

Вкупна вредност на инвестицијата изнесува 1.500.000 денари, истите ќе бидат
обезбедени од Буџет на РМ, Буџет на општина Ресен, Центар за развој на Пелагониски
плански регион и донатори.

4. Реализација

За извршување на програмата задолжен е градоначалникот на општина Ресен
и истата ќе се реализира согласно утврдените приоритети и расположливите средства.

Извори на приходи за реализација:

- Јавно претпријатие за државни патишта
- Биро  за  регионален развој
- Агенција за финаниска подршка во земјоделството и руралниот развој
- Надоместок за уредување на градежно земјиште (комуналии)
- Донатори
5. Завршни одредби

Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во
,,Сл.Гласник на општина Ресен”.

Вкупната должина на горенаведените  улици изнесува 7.317,52 метри  и
зафаќаат површина од  31 762,5 м2 за чија реализација потребно е околу
100.544.130,29  денари (во сумата не влегуваат средствата наметнети за
тампонирање на полски патишта и санирање на ударни дупки)

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.  08-2126/23 Претседател

Од 18.12.2020 Никола Станковски с.р.

Ресен
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21.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Програмата ФА-уредување на градежно земјиште на

подрачјето на Општина Ресен за 2021 година

Се објавува Програмата ФА-уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Ресен за 2021 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/21 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 2,3,4,83,84,85,86 и 87 од Законот за градежно земјиште (,,Сл.
Весник на Р.М” бр. 98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16), член 22 ст. 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа (,,Сл. Весник на Р.M” бр. 5/02) член 16 точка 1 и член 23
точка 9 од Статутот на Општина Ресен (,,Сл. Гласник на Општина Ресен” бр.
1/10,13/13,8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден     18 .
12. 2020 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

ФА-уредување на градежното земјиште на подрачјето на

Општина Ресен за 2021 година
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Вовед

Програмата за уредување на градежното земјиште за 2021 година изработена од
секторот за урбанизам, комунални работи, лер и прекугранична соработка ги одредува
насоките за решавање на комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани,
притоа обезбедувајќи основи услови за развој и зголемување на квалитетот на живот.
Програмата го продилжува контунуираниот развој на Општина Ресен и зголемените
инвестициони активности на оппштината во наредниот период.

Уредувањето на градежното земјиште опфаќа изградба на објекти од комунлна
инфраструктура, заради обезбедување на напречен пристам до градежната парцела
предвидена со урбанистичко планската документација како и сите пропратни елементи
какко водоснабдување, канализацијан и други инсталации со приклучоци до градежната
парцела.

Со оваа програма се уредува:

1. Просторот кој е предмет на уредување
2. Обемот на работите за подготвување и рачистување на градежното земјиште
3. Изворите на финансирање на Програмата
4. Динамиката на извршување на Програмата
5. Преодни и завршни одредби

1.ПРОСТОРОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Уредување на градежно земјиште во смисла на Законот за градежно
земјиште(,,Сл.Веник на Р.М” бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15,
193/15, 226/15 и 30/16) е изградба на објекти на комунална инфраструктура, заради
обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување
на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга инсталација со приклучоци
до градежната парцела.

2. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
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Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се
подразбира:

I. Подготвителни работи
II. Расчистување на градежното земјиште

III. Подготвителни работи
Под подготвителни работи се подразбира

- Изготвување урбанистички планови со комоплетна инфраструктура
- Оформување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комуналана

инфраструктура
- Регулирање на имотно-правните односи со сопствениците на имотите
- Извршување на основни гео – механички ипитувања на градежните парцели каде

ке се градат објектите од комунална инфраструктура

IV. Расчистување на градежното земјиште
Расчистување на градежното земјиште на градежните парцели се врши со цел

опремување на градежната парцела со објекти од комунална инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште се смета на градежната парцела се
смета:

- Отсранување, преместување на постојните комунални објекти и инсталации што
сметаат при изградба и користење на нова градба

- Рушење на објекти и пренесување на шутот од урнатите објектидо депонија
- Асацинони работи (израмнување на земјиштето, насипување, одводнување,

осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од отпад, растенија и
други асациони зафати)

- Решавање на стабените прашања на сопствениците кои живеат или вршат
дејност во објектите кои се уриваат, селидба на сопствениците со пренесување
на поќукнината и опремата.

3. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

- Надоместок за уредување на градежното земјиште
- изворни приходи на Општина Ресен
- Средства од Министерството за транспорт и врски
- Средства од Министерството за финансии (Светска банка)
- Средства од АФПЗРРМ
- Биро за регионален развој

Средствата од Програмата за уредување на градежно земјиште за 2021 година
се во согласност Буџетот на Општина Ресен, дефинирани на следниот начин:

ОПИС Износ во МКД

Ф10 Урбанистичко планирање 18,720,741,00
Ф20 Уредување на градежно земјиште 4.230.000,00
1. Експропријација на градежно земјиште 3.500.000,00
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2. Надзор на изведбата на градежни работи 330.000,00
3 Геодетски услуги(протоколи,нумерички и подлоги) 400.000,00
ФАО Уредување на градежно земјиште ( капитални

трошоци)
2,500,000,00

1. Изработка на проектна документација за
инфраструктура

2,500,000,00

Ј Комунални дејности 440.460.649,29
ЈОО Одржување на урбана опрема 500.000,00
ЈГО Изградба на системи за водоснабдување 74.800.000,00
ЈИО Изградба на системи за одводнување и

прочестување на отпадните води
365.160.649,29

1. Изградба на фекалана канилизација во селски
населби по Програма

347.383.531,88

2 Зимска служба по програма 2,950,000,00
ЈЗО Јавно осветлуавање 11,203,840,00
ГДО Енергетска ефикасност на објекти во

надлежност на Општина Ресен
17,250,000

Ј40 Јавна Чистота 3.000.000,00
1. Одржување на јавна чистота по програма 3.000.000,00
ЈДО Изградба, реконструкција, одржување и заштита

на локалкните патишта и улици
100.184.130,29

1. По програма
ЈФО Изградба на сообраќајна сигнализација 600,000,00
1. По програма 600,000,00
Г Локален економски развој 6.450.000,00
1. Локален економски развој 3.950.000,00
2. Поттикнување и развој на туризмот во Општина

Ресен
2.000.000,00

3. Прекугранична соработка 500.000,00
Вкупно:604.689.360,29 денари

4. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

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

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање на Одобрението за градење
на објектите од комуналаната инфрастрктура.

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- За спроведување на програмата надлежен е Градоначалникот на Општина Ресен
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- Градоначалнкот на Општина Ресен е должен за прераспоредување на средствата на
работите од една во друга позиција во износ од 5% да го информира Советот на
Општина Ресен, а за поголемо прераспоредување средства одлука мора да донесе
Советот на Општина Ресен.

- Оваа програма влегува во сила наредниот ден на објавување во Службен Гласник на
Општина Ресен.

Програмата ќе биде финансирана од Буетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства  за таа програма во Буџетот на Општина Ресен за 2021
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2126/24 Претседател

Од.18.12.2020 Никола Станковски с.р.

Ресен

22.

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Акциониот план за енергетска ефикасност на  Општина Ресен

за 2021 година

Се објавува Акциониот план за енергетска ефикасност на  Општина Ресен за
2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/22 Градоначалник
25.12.2020 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 7 став 6 од Законот за енергетска ефикасност („Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 32/2020) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
18.12.2020 година, донесе

1.РЕЗИМЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД
2020 – 2022 ГОДИНА

Во согласност со Законот за енергетика ,, единицата на локалната самоуправа ја
имплементира својата тригодишна Програма за енергетска ефикасност (ПЕЕ) преку
годишен Акционен План (АП) за Енергетска ефикасност.

Акциониот План за Енергетска Ефикасност на Општина Ресен ги дефинира
приоритетните проекти кои ќе се спроведат во текот на 2021 година со кои се дефинира
три-годишната Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) од 2020 до 2022 година, во
согласност со Законот за енергетска ефикасност.

Целта на изготвување на програмата за енергетска ефикасност на Општина
Ресен за периодот од 2020-2022 година е двојна:
1.Прибирање на информации за потрошувачката на енергија и податоци за состојбата
на објектите кои ги управува и
2.Да даде препораки за спроведување на проекти за енергетска ефикасност врз база на
идентификувани можности за конзервација/заштеда на енергија и зголемување на
енергетската ефикасност во општината.
Изготвувањето на Програмата за енергетска ефикасност е законска обврска на секоја
општина во РСМ дефинирана во Законот за Енергетска ефикасност. Имено, според овој
закон, политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за
унапредување на енергетска ефикасност која треба да биде во согласност со државната
Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност

Со имплементирање на ПEE, Општина Ресен има за цел да ги подобри животните
услови на своето население, користејќи ја постојната инфраструктура и предностите во
животната и работната средина, имајќи предвид дека енергетската ефикасност треба да
стане составен дел на сите процеси во општината.

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

Главна цел на Програмата е да се придонесе кон заштеда и намалување на
потрошувачката на електрична енергија, воспоставување и примена на мерки за
искористување на потенцијалните извори на енергија и постигнување на енергетска
ефикасност на јавните објекти во Општина Ресен.

Намалувањето на потрошувачката на енергија ќе има позитивен ефект и врз
животната средина, затоа што паралелно со намалената потрошувачка на фосилни
горива ќе се намали и емисијата на штетни гасови.
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Глобалната цел на оваа ПЕЕ е зголемување на свеста кај граѓаните преку
презентирање на очекуваните и остварените бенефити за општината:
- Финансирање на проекти преку енергетски заштеди;
- Зголемување на стандардот на социјалните и здравствените општински услуги;
- Подобрување на општинската енергетска инфраструктура;
- Подобрување на стандардот за живеење и работа.

За остварување на целите на Програмата, Тимот за ЕЕ на општината постојано
ќе ја следи потрошувачката на енергија и ќе ја ажурира својата база на податоци, со што
согледувањата добиени од остварените резултати ќе им помогнат за понатамошно
планирање на енергетските потреби во општината. При тоа не треба да се изостави
моментот од пронаоѓање на алтернативни и обновливи енергетски извори.

Во Акционен план за енергетска ефикасност, треба да се определат мерките што
лицата од Јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги
применуваат во своето работење заради остварување на целите на заштеда на енергија
и енергетска ефикасност.

Лицата од Јавниот сектор, се должни да ја следат и да управуваат со
потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во кои што ја вршат
дејноста на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Табела 1: Листа на EE проекти избрани за ПEE

Сектор
Проект за

Енергетска
ефикасност

Првичен
(прелим
инарен)
трошок
(МКД)

Потенција
л на

енергетск
и заштеди

(kWh)

Потенција
л на

енергетск
и заштеди

(МКД)

Намалување
на емисиите

на CO2
(tCO2)

Период
на

исплата
(години)

Брзина на
имплементац

ија
(години)

Образов
ание
Јавни
објекти

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

5.000.000 / / / / 2021-2022

Образо
вание
Јавни
објекти

Реконструкци
ја на
столарија со
нова ЕЕ
столарија на
објектите под
управа на
Општина
Ресен

4.500.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 / 2021-2022

Образов
ание
Јавни
објекти

Реконструкци
ја на фасада
и кровна
конструкција
на обј. под
управа на
Општина

5.000.000 218.101,0
4 983.280.6 223.443,5 / 2021-2022
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Ресен со цел
зголемување
на ЕЕ

Образо
вание
Јавни
објекти

Реконструкци
ја и
модернизациј
а на
системите за
греење на
објектите под
управа на
Општина
Ресен

5.000.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 / 2021-2022

Јавни
објекти

Реконструкци
ја и
модернизациј
а на
системите за
осветлување
во објектите
под управа
на Општина
Ресен

2.000.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 / 2021-2022

Јавни
објекти

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

200.000 / / / / 2021-2022

Јавни
објекти

Обука на
персоналот
на зградите
под управа
на Општина
Ресен за ЕЕ

200.000 / / / / 2021-2022

Јавни
објекти

Изработка на
физибилити
студија за
можностите
за
искористувањ
е на
обновливи
извори на
енергија во

100.000 / / / / 2021-2022



88

Табела 2: Спроведување на ЕЕ проекти вклучени во тригодишната ПЕЕ

Број
Проекти за
Енергетска
ефикасност

Опис Извор на
финансирање

Период на
имплементација

Одговорно
лице

Пристап на
имплементирање

(јавни набавки,
рокови, активности,
соработка и слично)

1.

Изработка на
студија за
енергетска
ефикасност на
објектите под
управа на
Општина Ресен

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

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

2.

Реконструкција
на столарија со
нова ЕЕ
столарија на
објектите под
управа на
Општина Ресен

Подобрување
на ЕЕ и
квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

3.

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

Подобрување
на ЕЕ и
квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

Општина
Ресен

Јавни
објекти

Енергетски
контроли на
зградите под
управа на
Општина
Ресен

150.000 / / / / 2021-2022
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4.

Реконструкција
и
модернизација
на системите
за греење на
објектите под
управа на
Општина Ресен

Подобрување
на ЕЕ и
квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

5.

Реконструкција
и
модернизација
на системите
за
осветлување
во објектите
под управа на
Општина Ресен

Подобрување
на ЕЕ и
квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

6.

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

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

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

7.

Обука на
персоналот на
зградите под
управа на
Општина Ресен
за ЕЕ

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

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации

8.

Изработка на
физибилити
студија за
можностите за
искористување
на обновливи
извори на
енергија во
Општина Ресен

Подобрување
на ЕЕ и
квалитетот на
животот и
работата на
корисниците

Општина
Ресен
Донатори

2021-2022 Општина
Ресен

Во зависност од
достапност на
Извори на
финансирање во
соработка со
донаторски
организации
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2. EE ПРОЕКТИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО АКЦИОНИОТ ПЛАН

Планот за енергетска ефикасност на Општина Ресен ги содржи основните содржини кои се
бараат со Законот за енергетика, со посветување на посебно внимание на мерките кои се
предвидени во националниот Акционен План за енергетска ефикасност,  а се однесуваат на
мерки и политики кои се од опсегот на одговорноста на општината.

Основна задача на Планот за енергетска ефикасност на Општина Ресен да определи:

-мерки и активности кои треба да се остварат (оптимален избор на мерки и објекти во зависност
од ниво на инвестирање, големина на заштедена енергија, број на корисници на објекти)

-ниво на нивна усогласеност со националниот Акционен план за енергетска ефикасност

-динамика на реализација на мерките за енергетска ефикасност

-временски периоди кога може да се спроведат предвидените активности

-висина на потребни инвестициски средства за реализација на предвидениот план

-извори на потребни финансиски средства

-организациска поставеност и определување на одговорни служби и личности за реализација на
предвидените мерки и активности  (проектирање, набавка, надзор, следење на резултати.

Со цел да се намалат трошоците и потрошувачката на енергија и да се подобрат внатрешните
услови на објектите, јавното осветлување и возилата во сопственост на локалната самоуправа,
потребно е да се реконструираат, делумно или целосно и во нив да се применат мерките за
енергетска ефикасност.

Реализацијата на планираните проекти согласно Програмата за енергетска ефикасност на
Општина Ресен 2020-2022 зависи од расположливите финансиски средства на општината и
добиените финансиски средства од грантови.

Од тие причини во годишниот план се вметнати приоритетните инвестициони планирани
проекти.

Табела 3: Листа на избрани ЕЕ проекти за Акциониот План
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3.ЦЕЛИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ

Сектор
Проект за

Енергетска
ефикасност

Првичен
(прелими

нарен)
трошок
(МКД)

Потенцијал
на

енергетски
заштеди

(kWh)

Потенцијал
на

енергетски
заштеди

(МКД)

Намалување
на емисиите

на CO2

(tCO2)

Период
на

исплата
(години)

Брзина на
имплементац

ија
(години)

Образование
Јавни објекти

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

5.000.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 /

Во зависност
од достапност
на Извори на
финансирање
во соработка

со донаторски
организации

Образование
Јавни објекти

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

1.000.000 / / / /

Во зависност
од достапност
на Извори на
финансирање
во соработка

со донаторски
организации

Образование
Јавни објекти

Реконструкција на
столарија со нова
ЕЕ столарија на
објектите под
управа на
Општина Ресен

4.500.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 /

Во зависност
од достапност
на Извори на
финансирање
во соработка

со донаторски
организации

Образование
Јавни објекти

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

4.500.000 218.101,4 983.280.6 223.443,5 /

Во зависност
од достапност
на Извори на
финансирање
во соработка

со донаторски
организации
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Табела 4: Годишни заштеди на енергија

Проект
број

Проект за ЕЕ Вкупна
потрошувачка на
енергија пред
мерките за ЕЕ
(kWh/a)

Вкупна
потрошувачка
на енергија
после
мерките за ЕЕ
(kWh/a)

Очекувана вкупна
заштеда на енергија

Вкупна
заштеда
на
енергија
(%)

(kWh/a) (ktoe*/a)

Сектор за објекти- Образование, Јавни објекти

1 Реконструкција
на фасада и
кровна
конструкција
на

обј. под управа
на О. Ресен со
цел
зголемување
на ЕЕ

2.181.014 1.962.913 218.101,4 10%

2. Изработка на
студија и
проекти за
енергетска
ефикасност

на објектите
под управа на
Општина
Ресен.

/ 10%

3. Реконструкција
на столарија со
нова ЕЕ
столарија на
објектите под
управа на
Општина Ресен 2.181.014 1.962.913 218.101,4

10%

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

2.181.014 1.962.913 218.101,4 10%

Табела 5: Националните индикативни цели за заштеда на енергија во ktoe

Националните годишно индикативни цели на
годишна заштеда (ktoe) 147.2

Сектор Предвидена годишна заштеда на
енергија годишно ниво

Станбен сектор 40.51

Комерцијален сектор и комуналии 24.19

Сектор за индустрија 90.45

Сектор за транспорт 44.63

Вкупно предвидени енергетски заштеди 199.78

4.ФИНАНСИСКИ ИЗВОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН

Табела 6 дава приказ на изворите на финансирање и буџетот на индивидуален извор.

Листа на приоритетни  проекти

Име на проектот Период на исплата Износ на инвестиција
МКД

Основно
финансирање/Грантови/Заеми

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РАСПОЛАГАЊЕ:
Реконструкција на фасада и кровна
конструкција на

/ 5.000.000
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обј. под управа на О. Ресен со цел
зголемување на ЕЕ

Изработка на студија и проекти за
енергетска ефикасност

на објектите под управа на Општина
Ресен.

/ 1.000.000

Реконструкција на столарија со нова
ЕЕ столарија на

објектите под управа на О. Ресен

/ 4.500.000

Реконструкција и модернизација на
системите за греење

на објектите под управа на О. Ресен

/ 4.500.000

Вкупна инвестиција на проектот: 15.000.000

5.ВРЕМЕНСКА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОДГОВОРНИ СТРАНИ

Табела 7: Имплементација на EE проекти вклучени во Акциониот План

Број Проекти за ЕЕ Период на
имплементација

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

2021-2022
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2. Изработка на студија и проекти за енергетска ефикасност на
објектите под управа на Општина Ресен.

2021-2022

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

2021-2022

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

2021-2022

6.СЛЕДЕЊЕ И МОНИТОРИНГ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ

Редовен мониторинг на Програмата за енергетска ефикасност и напредокот на
активностите како и оценување на нивното влијание

Редовниот мониторинг е клучен елемент на процесот на спроведување на Акциониот План.
Мониторингот и евалуацијата (М&Е) може да опфатат различни фази и аспекти од процесот. Тоа
обично започнува од самиот почеток и продолжува во текот на имплементацијата на планот.
Строго се препорачува мониторингот и евалуацијата (М&Е) да продолжи и после временската
рамка на Акциониот План, со цел како би можело да се создадат долгорочни влијанија врз
локалната економија, енергетскиот сектор, животната средина и човековото однесување.

Периодични извештаи за резултатите до политичките власти согласно со параграф 5,
член 132 од Законот за Енергетика, општините треба да направат надворешно известување за
имплементацијата на Програмата за енергетска ефикасност со доставување на информации до
Агенцијата за Енергетика во врска со имплементацијата на Програмата за енергетска ефикасност
од претходната година за евалуација, мониторинг и верификација. Информациите треба да се
достават до крајот на февруари секоја година.

Периодични надградби на пее во согласност со забелешките и добиените резултати

Како дел од процесот на континуирано следење, имплементираните проекти можат да се оценат
преку нивното влијание врз потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на CO2. Врз
основа на резултатите и набљудуваните проблеми, доколку воопшто има некој, може да се
превземат дополнителни корективни и превентивни мерки и активности.

Резултатите од мониторинг и евалуација (М&Е) може да доведат до промена и надградба на
Програмата за енергетска ефикасност која може да биде внесена во наредниот годишен
Акционен План. Ажурираната ПЕЕ ќе послужи како основа за развој на Акциониот план за
наредната година.
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Табела 8: Информации за имплементирањето на програмата од претходната година

Проект за Енергетска
ефикасност

Детален опис на проектот

Евалуација на

имплементираниот
проект

Статус на
Проектот во
постоечкиот АП

Проект за подобрување на
социјалните услуги Креирање
на нови места во установите за
згрижување и воспитание на
деца преку изградба на нови
објекти или проширување,
надградба или адаптација на
постоечки објекти и нивна
пренамена за згрижување и
воспитување на деца од
предучилишна возраст.

Со проектот се изврши
реконструкција на објектот
односно се изврши
промена на  кровната
конструкција, електриката,
столаријата во согласност
со енергетската ефикасност.

Проектот е финансиран од
Министерството за труд и
социјална политика со
средства од Светска Банка.

Проектот е реализиран Постигната

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2126/25 Претседател

18.12.2020 година

Ресен                                                                                              Никола Станковски с.р

23.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за утврдување на финансиско учество во фазна
реализацијата на проектот „Реконструкција на ул„Илинденска“ и крак на ул

„Илинденска“  во град Ресен

Се објавува Одлуката за утврдување на финансиско учество во фазна
реализацијата на проектот „Реконструкција на ул„Илинденска“ и крак на ул
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„Илинденска“  во град Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/23 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РСМ“ бр.05/02) и член 23 став 1 точка 36 од Статутот на Општина
Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на
Општина Ресен на седницата одржана на ден 18.12.2020 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За утврдување на финансиско учество во фазна реализацијата на проектот
„Реконструкција на ул„Илинденска“ и крак на ул „Илинденска“  во град Ресен“

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност Општина Ресен да учествува со
кофинансирање на фазна реализација на проектот „Реконструкција на                          ул.
“Илинденска “ и крак на ул „Илинденска“ во град Ресен.

Член 2

Општина Ресен за фазна реализација на проектот ќе кофинансира финансиски
средства во висина од 1.624.156 МКД со вклучен ДДВ, а средствата ќе бидат обезбедени
од Буџетот на Општина Ресен.

Член 3

Проектот преку Центарот за развој на Пелагониски плански регион се поднесува
до Бирото за регионален развој за користење на средства за финансирање на проекти
за развој на планските региони од Програмата за рамномерен регионален развој.

Член 4
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Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на
Општина Ресен“

СОВЕТ   НА  ОПШТИНА  РЕСЕН

Бр. 08-2126/26 Претседател

18.12.2020 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 заштита на природата во ПП Езерани за 2021

година

Се објавува Програмата за заштита на природата во ПП Езерани за 2021
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
18.12.2020 година.

Бр.09-2236/24 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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
18.12.2020 година, донесе
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П Р О Г Р А М А
за заштита на природата во ПП Езерани за 2021 година

I. ВОВЕД

Заштитено   подачје   претставува   “копнена   и/или   водна површина
наменета за заштита и одржување на биолошката разновидност  и  на
природните  и  придружните  културни ресурси,  кое  се  управува  преку  правни
и  други  ефикасни мерки” - (според IUCN 1994, Меѓународна унија за заштита
на природа). ПП Езерани со исклучителни  природни, културни   и историски
вредности претставува значаен потенцијал  за  одржлив  развој  на  регионот  и
е  од  големо значење  за  локалното  население.  Токму  затоа е  голема  и
обврската за нивно зачувување за идните генерации. Според  современите
сфаќања,  заштитеното  подрачје  не забранува  и  не  исклучува  искористување
на  природните ресурси  како  собирање  на  шумски  и  споредни  шумски
производи,     традиционално     сточарење, лов, рибо лов     и     развој     на
одржлив туризам.  Заштитеното  подрачје  само  го  регулира  начинот на
искористување  на  природните  ресурси  кои  треба  да бидат  достапни  во
подолг  временски  период.  Тие  се  во функција на населението кое живее и
зависи од природните ресурси, па затоа една од улогите на заштитените
подрачја е добробитта на локалното население.

Заштитените подрачја имаат значајна улога во одржувањето на
биодиверзитетот и природната состојбата на екосистемите. Утврдувањето на
статусот и состојбата на одредени животински и растителни видови и
живеалишта укажуваат на итната потреба од посебна заштита на одредени
подрачја, како на национално, така и на прекугранично ниво. Во национални
рамки покрај другите, досега се преземени иницијални чекори за
идентификација и на Натура 2000 подрачја – пилот подрачје Натура 2000 е СП
ПЕ, но сметаме дека останува уште многу работа пред нас. Се надеваме и се
стремиме кон имплементацијата и на концептот на еколошки мрежи. Програмата
за управување со заштитеното подрачје “ПП Езерани„ има за цел да го следи и
активно да учествува во процесот на унапредување на системот на заштитени
подрачја во Р.С. Македонија. Со оваа програма се стремиме кон подобрување
на состојбата со заштитеното подрачје и тоа преку реализација на конкретните
мерки и активности. Управувачкото тело на овој начин континуирано
придонесува кон подобро планирање и управување со заштитеното подрачје, го
промовира концептот на зачувување на паркот како основа за обезбедување на
услови за заштита на биодиверзитетот и вклучување на потребите и бенефитите
на луѓето и ресурсите, како нов концепт во заштитата на природата.

Заштитеното подрачје Парк на природата „Езерани“ се простира долж
северниот брег од Преспанското Езеро помеѓу селото Асамати и населбата Сир
Хан кое вообичаено се нарекува Езерани. Административно припаѓа на општина
Ресен. На подрачјето доминираат природни или малку изменети блатни
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екосистеми кои зафаќаат површина од околу 2000 ha. Подрачјето Езерани е
прогласено за Строг природен резерват од страна на Собранието на Република
Македонија во 1996 година. Повторно е прогласено, овојпат со Законот за
прогласување на локалитетот Езерани на Преспанското Езеро за Парк на
природата на 17.02.2012 година, а во согласнот со Законот за заштита на
природата. Повторно прогласеното подрачје зафаќа површина од 1917 ha. За
управувач со ПП Езерани е назначена општината Ресен.

Сопоред ПУ со ПП Езерани (2012-2021) и врз основа на широки
консултации со засегнатите страни, се изготви визија за ПП Езерани преку која
Езерани се гледа како:

“заштитено подрачје во кое значајните видови и станишта ќе стекнат
поволен статус на зачуваност и во кое интерес ќе најде локалното

население преку одржливи форми на стопанисување со природните
ресурси„

Главниот приторитет и заедничка цел на сите изготвени програми е да се
обезбеди одржливост на природните вредности на ПП Езерани опишани во
делот за валоризација и намалување или ублажување на главните закани
присутни во ПП Еезерани или накратко остварување на поставената визија за
подрачјето. Ова бара неколку различни пристапи, врз основа, во голема мера,
на системот на зонирање и регулативата поврзана со тоа, која признава дека
иако некои подрачја бараат строга заштита, во други, или во делови од истите,
можат да се одвиваат различни степени на економска активност. Подрачјето
треба да има значајна улога во заштитата и опстанокот на видовите, преку што
е возможно поголемо одржување на природната рамнотежа на екосистемите.
Значи, особено внимание треба да се обрати на разновидноста на станишта во
склоп на подрачјето, кои од друга страна, поддржуваат богато видово
разнообразие кое е есенцијално за одржување на национално и локално
значајна флора, како и резидентната и миграторната фауна. Зачувувањето и
одржувањето на овие природни живеалишта и видови реално ќе биде во голема
мера условена од активни интервентни мерки од страна на управувачкото тело,
кое по потреба ќе треба да ги извршува.

Годишната програма за заштита на природата во Паркот на природата
Езерани (ППЕ) за 2021 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;
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 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 2021 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
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 2021 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 2021 година вклучува
активности кои се отпочнати со реализација во текот на претходните години,
како и активности кои се предвидени за 2021 година како што е предвидено со
Планот за управување. На овој начин, со реализација на Годишната програма
за 2021 ќе се продолжи со правење на значаен исчекор кон спроведување на
Планот за управување како што беше во изминатата 2020 година.

Годишната програма за заштита на Парк на природа Езерани содржи 30
активности групирани согласно горе споменатите 6 програми. Во табелата е
даден преглед на сите активности предвидени за 2021 година и динамиката за
нивно спроведување, додека деталните информации за секоја од нив се
дадени во табелите во следните поглавја, согласно Правилникот за
содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и
годишните програми за заштита на природата.
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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,
Програмата за обуки на ЈНУ Хидробиолошки завод-
Охрид,
Програмата за работа на МЕД во Преспанскиот регион.

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 СП Преспанско
Езеро.

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
ри

ор
ит

е
т

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирањ
е

Засегнати страни /
предуслови

Подпрограма 1.1: Да се спречи деградација, фрагментација и конверзија на стаништата во ППЕ
1. 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

Согласно
Законот за

Јавни набавки

30.000
денари

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
2. Подигање на свеста кај
земјоделците

Спроведување на
информативни состаноци,
одржување на трибини

2 Општина Ресен,
Тело за
управување

Согласно
Законот за Јавни

набавки

30.000
денари

Донатори,
Општина

Ресен

Индивидуални
земојоделци, Сојуз на

земјоделски здруженија,
Општина Ресен, НВО-и,

МЗШВПодпрограма 1.3: Да се спречи намалувањето на подземната вода заради деградација на стаништата и видовите кои зависат од гол
емата влажност3. 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 РесенПодпрограма 1.6: Намерни пожари
4. Подигање на јавната
свест за негативното
влијание на пожарите во
ПП Езерани

Изготвени брошури и
летоци за негативното
влијание на пожарите врз
ПП Езерани и природните
вредностите

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Согласно

Законот за
Јавни набавки

10.000

денари

Донатори,
Општина

Ресен

Општина Ресен,
Македонски Шуми, ЦУК,

ДЗС, ТУППЕ

5. Зголемена контрола на
чуварската служба

Спроведување на
редовни патролни
контроли

1 Тело за
управување,
Општина Ресен

Согласно
Законот за

Јавни набавки

90.000
денари

Донатори,
Општина

Ресен

Општина Ресен,
Македонски Шуми, ЦУК,

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

Активности Индикатор

П
ри

ор
ит

ет

Имплементатор Потребни
ресурси Трошоци Извори на

финансирањ
е

Засегнати страни /
предуслови

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

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

1 Општина Ресен Согласно
Законот за

Јавни набавки

1.250.000
денари

Општина, ЈКП
Пролетер

УНДП
и донатори

Општина Ресен,
ЈКП Пролетер и

УНДП

7.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

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

Спроведени едукативни
кампањи

2 Општина Ресен Согласно
Законот за

Јавни набавки

30.000
денари

Донатори,
Општина

Ресен

Пролетер,
Општина Ресен и

НВО-и

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

Спроведување на
Акциониот план за
управување со трската

2 ЈКП Пролетер,
Општина

Ресен

/ / / Пролетер,
Општина Ресен и

НВО-и

Подпрограма 2.3: Контрола за ископување на песок во границите на ППЕ
10. Контрола на
искористување на
песокот преку обиколки
по специјално
дизајнирани протоколи
на чуварската служба

Изготвени протоколи и
спроведени од
вработените ренџери со
дефинирани задачи

1 Тело за
управување,

Општина
Ресен

/ / / Ренџерска служба
Општина Ресен,

Програма 3: Истражување, конзервациски активности и мониторинг

Активности Индикатор
П

ри
ор

ит
ет

Имплементатор
Потребни
Ресурси Трошоци

Извори на
финансирање

Засегнати страни /
предуслови

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

Потпишан меморандум 1 Тело за
управување

Општина Ресен

/ / / Општина Ресен, МЖСПП
УНДП, ПОНТ и

НВО-и

12. 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

/ / / Општина Ресен, МЖСПП,
УНДП, ПОНТ и

НВО-и

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

Спроведување на
мониторинг

2 Тело за
управување

Општина
Ресен,

донатори

Донатори

/ / / Општина Ресен,
УНДП и

ХБЗ-Охрид

Подпрограма 3.8: Управување со алохтони и инвазивни видови
14.Изработка на
Програма за
отстранување на туѓите и
инвазивни видови во
согласност со можностите

Изготвена програма 2 Истражувачи
институции

Согласно
Законот за

Јавни набавки

100.000
денари

Донатори,
Општина Ресен

Општина
Ресен

15. 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

Активности Индикатор

П
ри

ор
ит

ет

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирање
Засегнати страни /

предуслови

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

Усвоена програма 1 Тело за
управување,

Општина
Ресен

Согласно
Законот за

Јавни набавки

10.000
денари

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
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17. Креирање на
програма за едукација
на локално население
за значањето на
биодиверзитетот

Усвоена програма 1 Тело за
управување

Општина
Ресен,

Истражувачи
организации

Согласно
Законот за

Јавни набавки

10.000
денари

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

Перово, Грнчари,
Асамати, Езерани,

МЗШВ, МЖСПП/Сектор
природа и ККЈ, ЈКП

Пролетер, ЈПМШ/Ресен
18. Предавања во
основни училишта и
средното училиште

Спроведени предавања 1 Тело за
управување,

Општина
Ресен

/ / Општина Ресен Општина Ресен,
Истражувачки

организации, средно и
основни училишта,

МЖСПП/Сектор природа
и ККЈ, МОНПодпрограма 4.4: Едукација на јавноста и промоција на ППЕ

19. Спроведување на
специјално дизајнирани
тури за посетители
согласно насоките во
програмата 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

20. Биолошки водичи Изготвен водач 2 Тело за
управување,

Општина
Ресен,

Донатори

Согласно
Законот за Јавни

набавки

100.000
денари

Општина
Ресен,

Донатори

Експерти, Општина Ресен

Подпрограма 4.5: Воведување на транспарентно работење на ППЕ (во однос на мерките и активностите)
21. Презентација на
годишната програма и
концептот на новиот ПУ
со ПП Езерани пред
локалното население и
засегнатите страни,

Презентирана програма 1 Тело за
управување

Општина Ресен

/ / / /
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22. Формирање на
Совет на засегнати
страни и научниот
Совет на заштитенот
подрачје ПП Езерани

Формиран Совет на
засегнати страни и
научниот Совет
донесени статути и
деловници 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
Подпрограма 4.6: Јавно информирање во рамките на ППЕ
23. Ставење во функција
на WEB порталот на
заштитените подрачја СП
Преспанското Езеро и ПП
Езерани и оддржуавање
на истиот

Дизајнираната веб страна
е ставена во употреба

1 Тело за
управување

Општина
Ресен,

Согласно
Законот за

Јавни набавки

30.000 УНДП,
Општина
Ресен и
ПОНТ

Општина Ресен,
МЖСПП/Сектор

природа, МИЦЖС,
МИОА, МК, МЕ/Сектор

туризам
и други портали

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

Активности Индикатор

П
ри

ор
ит

ет

Имплементатор Потребни
Ресурси

Трошоци Извори на
финансирањ

е

Засегнати страни /
предуслови

Подпрограма 5.1: Стопирање на нелегален и неодржлив риболов
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24. 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 Тело за
управување

Општина
Ресен,

Концесионер

/ / / Риболовни здруженија,
Државен инспекторат за

животна средина,
Државен инспекторат за

рибарство и аквакултура,
МВР/ПСОН Ресен

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

Воспоставени
редовни консултации

1 Тело за
управување

Општина
Ресен,

/ / / /

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

Воспоставени редовни
консултации и
асистенции

1 Тело за
управување

Општина
Ресен,

полиција

/ / / /

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

Изработка на
пропаганден
материјал

1 Тело за
управување

Општина
Ресен

Согласно
Законот за

Јавни набавки

20.000 Општина Ресен
донатори

/

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

Реализирана
студиска посета на
заштитено подрачје

1 Тело за
управување

ОпштинаРесен,
ПОНТ

/ / ПОНТ,
донатори

Општина Ресен,
МЖСПП/Сектор за

природа

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

П
ри

ор
ит

ет

Имплементатор Потребни
Ресурси Трошоци Извори на

финансирањ
е

Засегнати страни /
предуслови

Подпрограма 6.2: Ублажување на процесот на еколошка сукцесија на стаништата
29.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
30. Процена на
придонес кон
ублажување на
последиците од
климатските промени
(секвестрација на
јаглерод) со обновата
на евловата шума

Изготвена студија 3 Истражувачки
организации

/ / ПОНТ, МЕД Општина Ресен, Донатори
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II - ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за заштита на природата во ПП Езерани за 2021 година, ќе биде
финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките на планираните средства
за оваа Програма во Буџетот на Општина Ресен за 2021 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, додека другите 1.410.000,00 денари ќе се обезбедуваат од
различни донатори.

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.08-2126/27
18.12. 2020 година Претседател
Ресен Никола Станковски с.р.
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25.

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од Статутот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015),
Градоначалникот на Општина Ресен на ден 25.12.2020 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

за запирање на објавување на Заклучокот по точката да се донесе
заклучок- да се изврши изгради sид и уредат гробиштата на убиените цивили од
Втората светска војна на 14.11.1943 год. и се постави спомен плоча

1.СЕ ЗАПИРА од објавување Заклучокот по точката - да се донесе
заклучок  да се изгради sид и уредат гробиштата на убиените цивили од
Втората светска војна на 14.11.1943 год. и се постави спомен плоча, донесен на
седницата на Советот на Општина Ресен  на ден 18.12.2020 год, под бр. 08-
2126/28 од 18.12.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Ресен“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02), во рамките на надлежностите на градоначалникот, се утврдени и
обврските за контролирање на законитоста на прописите на советот (став 1 точка
2) и објавувањето на прописите на советот во службеното гласило (став 1 точка
3).Доколку Градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со
Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето, со
решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за
запирањето (член 51 став 1).

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 18.12.2020
година, го дополни дневниот ред   со точка - да се донесе заклучок да се изгради
зид и уредат гробиштата на убиените цивили од Втората светска војна на
14.11.1943 год. и се постави спомен плоча. По точката Советот водеше расправа
,без да се разгледа предлогот на комисија  и на  седница  донесен е заклучок под
бр. 08-2126/28од 18.12.2020година .:„ Да се изврши изгради зид и уредат
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гробиштата на убиените цивили од Втората светска војна на 14.11.1943 год. и се
постави спомен плоча.”

Со донесување на ваквиот заклучок Советот направи повреда на Законот за
меморијални споменици и спомен обележја (Службен весник на РМ 66/04,89/08 и
152/15).

Со овој закон се уредуваат прашањата поврзани со одбележувањето на
значајни настани и истакнати личности со меморијални споменици и спомен-
обележја, условите и постапката за подигање на меморијалните споменици и
спомен-обележјата, субјектите одговорни за нивното подигање, заштита, чување,
регистрите за нивна евиденција, како и надзорот и контролата над спроведувањето
на одредбите на овој закон.

Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за
одбележување со спомен-обележја на настани и личности од членот 2 на овој закон
што се од локално значење, донесува програма за одбележување на значајни
настани и истакнати личности со спомен-обележја (во натамошниот текст: програма
на општината) која се донесува за период од пет години.

Програмата на општината, се усвојува со мнозинство гласови од присутните
членови на советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот
Скопје, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот
кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општините, на
градот Скопје и на општините во градот Скопје.

Согласно чл. 18 од Законот За подигањето, чувањето, одржувањето,
заштитата и користењето на спомен-обележје, советот на општините, на градот
Скопје и на општините во градот Скопје донесува одлука.

Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје
именува Одбор за подигање на спомен-обележје.

Одредбите на членовите од 10 до 16 на овој закон соодветно се применуваат
и на спомен -обележјата.

Потоа согласно чл. 24 на подигањето на меморијален споменик и спомен-
обележје се применуваат прописите за изградба на инвестициони објекти и
прописите за просторно и урбанистичко планирање.

Во членот 25 од  oвој закон стои:

Одобрение за градење на меморијален споменик и спомен-обележје издава
надлежниот орган, согласно со закон.

Одобрение од ставот 1 на овој член не смее да се издаде ако
меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето не се содржани во
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Програмата од членот 6, односно во програмата од членот 17 на овој закон и ако за
нив не се донесени одлуките од членот 8, односно членот 19 на овој закон.

И  во Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015), член 23  точка 18 стои: Советот донесува
Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-
обележја.

Советот на Општина Ресен нема донесено ваква Програма.

Заради сето погоренавено и како Советот донесува Заклучок да се изврши
изгради зид и уредат гробиштата на убиените цивили од Втората светска војна на
14.11.1943 год. и се постави спомен плоча,без постоење на погореспоменатата
Програма ,сметам дека овој заклучок е во спротивност со постоечкиот Законот за
меморијални споменици и спомен обележја ,заради што се одлучи како во
диспозитивот на ова решение.

Примерок од ова Решение да се достави до Советот на Општина Ресен, кој
треба повторно да одлучува и при одлучувањето да ги има во предвид фактите
изнесени во образложението на ова Решение.

Бр.09- 2236/25 Градоначалник

25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.

Р е с е н

26.

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и член 51 став 2 од Законот за локална
самоуправа ( “Службен весник на РМ” бр.05/02) и член 72 од Статутот на Општина
Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015),
Градоначалникот на Општина Ресен, на ден 25.12.2020 година го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
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за запирање на објавување на Заклучокот по точката да се донесе
заклучок- да се изврши технички прием на веќе изградената спомен плоча во
Крани на загинатите борци во II Светска војна во СРЕМ.

1.СЕ ЗАПИРА од објавување Заклучокот по точката - да се донесе
заклучок - да се изврши технички прием на веќе изградената спомен плоча во
Крани на загинатите борци во II Светска војна во СРЕМ , донесен на седницата
на Советот на Општина Ресен  на ден 18.12.2020 год, под бр. 08-2126/29 од
18.12.2020 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се
објави во “Службен гласник на Општина Ресен“.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр. 5/02), во рамките на надлежностите на градоначалникот, се утврдени и
обврските за контролирање на законитоста на прописите на советот (став 1 точка
2) и објавувањето на прописите на советот во службеното гласило (став 1 точка
3).Доколку Градоначалникот смета дека прописот на советот не е во согласност со
Уставот и законите, должен е во рок од седум дена од денот на доставувањето, со
решение да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи причините за
запирањето (член 51 став 1).

Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 18.12.2020
година, го дополни дневниот ред   со точка - да се - да се донесе заклучок да се
изврши технички прием на веќе изградената спомен плоча во Крани на загинатите
борци во II Светска војна во СРЕМ . По точката водеше расправа без да се разгледа
предлогот на комисија  и на  седница  донесен е заклучок под бр. 08-2126/29од
18.12.2020година :„ - Да се изврши технички прием на веќе изградената спомен
плоча во Крани на загинатите борци во II Светска војна во СРЕМ .”

Со донесување на ваквиот заклучок Советот направи повреда на Законот за
меморијални споменици и спомен обележја (Службен весник на РМ 66/04,89/08 и
152/15).

Со овој закон се уредуваат прашањата поврзани со одбележувањето на
значајни настани и истакнати личности со меморијални споменици и спомен-
обележја, условите и постапката за подигање на меморијалните споменици и
спомен-обележјата, субјектите одговорни за нивното подигање, заштита, чување,
регистрите за нивна евиденција, како и надзорот и контролата над спроведувањето
на одредбите на овој закон.
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Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за
одбележување со спомен-обележја на настани и личности од членот 2 на овој закон
што се од локално значење, донесува програма за одбележување на значајни
настани и истакнати личности со спомен-обележја (во натамошниот текст: програма
на општината) која се донесува за период од пет години.

Програмата на општината, се усвојува со мнозинство гласови од присутните
членови на советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот
Скопје, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот
кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општините, на
градот Скопје и на општините во градот Скопје.

Согласно чл. 18 од Законот за подигањето, чувањето, одржувањето,
заштитата и користењето на спомен-обележје, советот на општините, на градот
Скопје и на општините во градот Скопје донесува одлука.

Согласно чл. 19 од овој Закон , Советот на општините, на градот Скопје и на
општините во градот Скопје со одлука го уредува и прашањето за давање
согласност за вршење измени на спомен-обележјето или за преземање дејствија
во неговата непосредна околина со кои може да се наруши интегритетот на спомен-
обележјето, за негово преместување, како и други прашања сврзани со спомен
обележјето.

Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје
именува Одбор за подигање на спомен-обележје.

Одредбите на членовите од 10 до 16 на овој закон соодветно се применуваат
и на спомен -обележјата.

Потоа согласно чл. 24 на подигањето на меморијален споменик и спомен-
обележје се применуваат прописите за изградба на инвестициони објекти и
прописите за просторно и урбанистичко планирање.

Членот 25 предвидува: Одобрение за градење на меморијален споменик и
спомен-обележје издава надлежниот орган, согласно со закон.

Одобрение од ставот 1 на овој член не смее да се издаде ако
меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето не се содржани во
Програмата од членот 6, односно во програмата од членот 17 на овој закон и ако за
нив не се донесени одлуките од членот 8, односно членот 19 на овој закон.

И  во Статутот на Општина Ресен  (“Службен гласник на Општина Ресен” бр.
7/2010, 13/2013,8/2015 и 11/2015), член 23  точка 18 стои: Советот донесува
Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-
обележја.
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Советот на Општина Ресен нема донесено ваква Програма.

Заради сето погоренавено, a како Советот донесува заклучок да се изврши
технички прием на веќе изградената спомен плоча во Крани на загинатите борци во
II Светска војна во СРЕМ , без постоење на погореспоменатата Програма ,сметам
дека овој заклучок е во спротивност со постоечкиот Законот за меморијални
споменици и спомен обележја ,заради што се одлучи како во диспозитивот на ова
решение.

Примерок од ова Решение да се достави до Советот на Општина Ресен, кој
треба повторно да одлучува и при одлучувањето да ги има во предвид фактите
изнесени  и во образложението на ова Решение

Бр.09- 2236/26 Градоначалник

25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.

Р е с е н

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 Одлуката за одобрување на Програма за градби кои не се

предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација
(Изградба на спортска сала со бруто развиена површина до 1500 м2)

Се објавува Одлуката за одобрување на Програма за градби кои не се
предвидени со урбанистички план односно урбанистичко планска документација
(Изградба на спортска сала со бруто развиена површина до 1500 м2), што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 18.12.2020 година.

Бр.09-2236/27 Градоначалник
25.12.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на чл.73, ст.3  и ст.4 од Законот за градење („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15,226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 18/20 и 279/20), чл.19, ст.1
алинеја 3 од Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната
документација и образецот на решението за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење (,,Сл.Весник
на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 25/13, 79/13, 137/13, 28/14, 42/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,
35/18 и 188/2020) и чл. 23  од Статутот на општина Ресен (,,Сл. Гласник на Општина
Ресен” бр.1/10,13/13,8/15,11/15,1/16) Советот на општина Ресен на седница
одржана на ден 18.12.2020 год. ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на Програма за градби кои не се предвидени со
урбанистички план

односно урбанистичко планска документација

(Изградба на спортска сала со бруто развиена површина до 1500 м2)

Чл.1

Предмет на Програмата  е спортска сала со бруто развиена површина до
1500 м2 на дел од К.П бр.4230/1 во КО Ресен, истата е изработена од страна на
,,ФОРМИ” ДООЕЛ, Битола со тех. бр. 11 – 11/08 од Декември 2020 год.

Чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен Гласник
на општина Ресен”

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08 – 2126/30 Претседател

Од 18.12.2020 Никола Станковски с.р.

Ресен
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