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

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на финансиско учество во

реализација на проектот „Реконструкција и модернизација на регионален пазар
во Ресен“

Се прогласува Одлуката за утврдување на финансиско учество во
реализација на проектот „Реконструкција и модернизација на регионален пазар
во Ресен“, што Советот на Општина Ресен ja донесе на седницата одржана на
13.12.2018 година.

Бр.09-2436/1 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа
(„Службен Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точла 36 од Статутот на
Општина Ресен( „Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/10, 13/13, 8/15 и
11/15), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 13.12.2018
година ја донесе следната

О Д Л У К А
за утврдување на финансиско учество во реализација на проектот
„Реконструкција и модернизација на регионален пазар во Ресен“

Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност Општина Ресен да учествува со

кофинансирање на проектот „Реконструкција и модернизација на регионален
пазар во Ресен“

Член 2
Општина Ресен за реализација на проектот ќе кофинансира финансиски

средства во висина до 152.000 МКД, а средствата ќе бидат обезбедени од
Буџетот на Општина Ресен.
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Член 3
Проектот преку Центарот за развој на Пелагонискиот 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 во 2019 година.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен

Гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/5 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

2.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за воспоставување  на меѓуопштинска

соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и
Новаци за учество  во финансирањето на Регионалниот ресурсен  центар
за слепи лица и лица со оштетен  вид за општините Битола, Ресен, Демир

Хисар, Новаци и Могила – Битола

Се прогласува Одлуката за воспоставување  на меѓуопштинска
соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и
Новаци за учество  во финансирањето на Регионалниот ресурсен  центар
за слепи лица и лица со оштетен  вид за општините Битола, Ресен, Демир
Хисар, Новаци и Могила – Битола, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/2 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на Република Македонија„, бр. 79/09), член 14,  член 36 став
(1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ”, бр.
05/02) и член 23 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина
Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Советот на Општината Ресен, на
22-та седница оддржана на 13.12.2018 година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за воспоставување  на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола,

Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за учество  во финансирањето на
Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и лица со оштетен  вид за

општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила – Битола

Член 1
Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола,

Ресен, Демир Хисар, Могила и Новаци за учество  во финансирањето на
Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и лица со оштетен  вид за
општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила-Битола.

Учеството на општините потписнички на МОС во финансирањето на
Регионалниот ресурсен центар ќе се состои во издвојување на 2% од буџетот
на секоја општина наменет за финансирање на Здруженија на граѓани и
фондации.

Регионалниот ресурсен  центар за  слепи лица и лица со оштетен вид е
должен да  доставува  полугодишен извештај до општините потписнички за
начинот на трошење на средствата уплатени од Општините.

Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува

преку склучување на договор за здружување на финансиски, материјални и
други средства.

Член 3
Оваа меѓуопштинска соработка се воспоставува за период од една година

почнувајки од денот на потпишување на Договорот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар ,
Могила и Новаци.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен

гласник на општината  Ресен,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/6 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план

за 2019 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/3 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 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 2019 година на ОУ Дом на култура
,,Драги Тозија’’ – Ресен, заведен под арх.бр.05-83/2 од 29.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/7 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен



13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

5

4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план

за 2019 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/4 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ –
Ресен, заведен под арх.бр.01-688/2 од 06.12.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/8 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/5 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ –
Ресен, заведен под арх.бр.03-329/2 од 27.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/9 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе
на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/6 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ –
Ресен, заведен под арх.бр.03-179/3 од 23.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/10 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/7 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ –
с.Подмочани, заведен под арх.бр.03-447/2 од 23.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/11 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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8.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/8 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’
– с.Љубојно, заведен под арх.бр.01-202/1 од 05.12.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/12 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/9 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 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 2019 година на ОУ ,,Браќа
Миладиновци’’ – с.Царев Двор, заведен под арх.бр.03-259/1 од
23.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/13 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019

година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019
година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен, што Советот на Општина Ресен
го донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/10 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година, откако го разгледа
Финансискиот план за 2019 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен, го
донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Финансискиот план за 2019 година на ЈОУДГ ,,11-ти
Септември’’ – Ресен, заведен под арх.бр.05-148/3 од 23.11.2018 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/14 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен



13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

12

11.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за одбележување на значајни настани и

личности од Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата за одбележување на значајни настани и
личности од Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/11 Градоначалник
13.12.2018 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 и 11/2015) на седницата одржана на ден
13.12.2018 година Советот на Општина Ресен, донесе:

Програма
за одбележување на значајни настани и личности од

општина Ресен за 2019 година

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа програма се :

- Обезбедување на активен однос на Општина Ресен кон значајни настани
и личности во Општина Ресен во 2019 година

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

- Сочувување, негување и афирмирање на материјалното и духовно
наследство

- Сочувување,негување ,афирмирање и јакнење  на историскиот
идентитет на Општината Ресен
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- Ставање на  локалното материјално и духовно наследство и
искористување на историскиот идентитет во функција на промоција и
развој на Општина Ресен .

2. АКТИВНОСТИ

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

- Сочувување на континуитетот на одбележување на значајни настани и
личности

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

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

Остварување на продуктивна соработка  со асоцијации,организации и фондови
кои го реализираат и помагаат одбележувањето на овие датуми и личности.

- Вклучување на Општина Ресен  во одбележување на настани и личности
од национален и интернационален карактер од значење за Општина
Ресен

Во рамките на оваа Програма во 2019 година ќе се одбележат значајни
настани и личности од револуционерното минато на Општина Ресен и
Република Македонија, како и дел на други културно -уметнички манифестации
кои таргетераат настани во согласност со целите на оваа програма на кои
Општината ќе им даде посебно внимание.

Оттаму, во текот на 2019 година во рамките на оваа Програма посебно
внимание ќе им се посвети на:

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

2. Одбележување на настани кои и даваат посебно обележје на општина
Ресен
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Одбележување на личности кои и даваат посебно обележје на Општина Ресен за 2018 година

Личност Годишнина Активност за
одбележување

Датум на
одбележување

Носител Средства од
општински

Буџет

Краток опис за значењето
на  личноста

За Општина Ресен

1.Кераца Висулчева

1910-2004

109 од раѓањет Промоција на
постојаната
поставка на
Изложба од

сликарски дела од
Кераца Висулчева

во Ресенскиот
сарај, и

запознавање на
учениците од ОУ

во Општина Ресен
со нејзините дела

изложени во
Ресенскиот Сарај

7 април Општина Ресен,Дом
на култура,Музеј на

Македонија –музејска
збирка Ресен

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

2.Ахмед Нијази Бег

(1873-1913)

106 год. од смртта Историски час 17 април 2019 Општина Ресен, НВО 5000 ден. Политичар,воен лидер,
визионер,еден од
предводниците на

младотурската
револуција,градител на

ресенскиот сарај.
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3.Гоце Делчев

(1872-1903)

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

Гоце
Делчев,историски

час

4 мај 2019 ОУ Гоце Делчев,
Општина Ресен

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

4.Славејко Арсов

1878-1904

115 години од
смртта

Историски
час,полагање
свежо цвеќе,

организирањ на
изложба

Август/септемвр
и 2018 година

Општина Ресен, ОУ
Славејко Арсов

5000 денари Околиски војвода  во
Ресенската околија.

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

Ресенско

5.Мите Богоевски

1919-1942

100 години од
раѓањето

77 години од
смртта

Полагање на
свежо

цвеќе,посета на
спомен шума и

спомен куќа,
Поетско читање,

31 Октомври

11/12
Септември

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

на Култура

5000 денари Македонски револуционер и
поет, народен херој на

Македонија
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6.-Ј.Ј. Свештарот и

- Мите Трповски
Војводата

76 години од
загинување

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на
револуцијата

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

3000 денари - Народен херој

- Првоборец

7.Цар Самоил

958-1014

1005 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата во
центарот на

градот, историски
час, изложба

6 октомври Општина Ресен,

СОУ Цар Самоил

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

8.Д-р Христо Татарчев

1869-1952

67 години од
смртта

Полагање на
свежо цвеќе на
споменикот на

револуцијата,исто
риски час

16 декември Општина Ресен 5000 денари Еден од основачите на
Македонската

револуционерна
организација и прв

претседател на Централниот
комитет
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Одбележување на настани за 2018 кои и даваат посебно обележје на општина Ресен

Настан Датум на
одбележување

активност Носител на одбележувањето Краток опис за значењето на
настанот

1.Меѓународен ден на
жената

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

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

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

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

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта, Детска
градинка,ЈКП

Прв ден на пролета



13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

18

градот ќе се одржи дефиле,со
културно-уметничка програма
посветена на
манифестацијата, со учество
на ученици од
предучилишното и основното
образование

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

3.Ден на маски и шега 1 април Детски маскембал, културно
забавна програма на плоштад

Училишта,детска градинка,
Дом на Култура,Општина
Ресен

Меѓународен ден на шегата

Средства од Општински
Буџет

15 000 денари

4.Меѓународен ден на
ромите

8 април Прием за претставници на
ромската заедница по повод
одбележувањето на
Меѓународниот ден на Ромите

Општина Ресен,НВО меѓународен ден ромите е
прогласен во 1992 година од ОН и
ЕУ.

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

5.Велигден По верски
калндар/можен
датум
25.04.2018( 3

Велигденски хепениг,културно
забавна програма,пропратни
активности( промотивни
штандови),избор за најубаво

Општински координативен
одбор, НВО,Училишта

Во 2019 година Велигден за
верниците од православна
вероисповед ќе се слави на 28-ми
април.Велигден или Ден на
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дена пред
Велиден)

украсено јајце . Воскресението Христово е
најважниот верски празник во
православниот календар,
Христијанските верници со овој
празник го прославуваат
воскреснувањето на Исус
Христос.

Средства од Општински
Буџет

30 000 денари

6.Ден на Европа,победа
над фашизмот

9 мај Посебна културно уметничка
програма

Општински координативен
одбор, ООБАНОВ- Ресен

На овој ден во 1950 година
Роберт Шуман го презентираше
предлогот за создавање на
обединета Европа, како опција за
одржување на мирот на со војните
разурнатиот и поделен континент.
Предлогот, попознат како
„Шуманова декларација,исто така
овој ден се одбележува како ден
на победа над фашизмот кога во
1945 година нацистичка
Германија го ратификува актот за
безусловна капитулација

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

7.Ден на македонските
просветители,24 мај

Мај 2019 литературно читање и
историски час

Училишта,Општински
координативен одбор

Празникот е во чест на Св. Кирил
и Св. Методиј, основачите на
првата словенска азбука –
глаголицата. Денот на
македонските светители е
прогласен за државен празник

Средства од Општински
Буџет
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3000 днари

8.Формирање на
партизански одред
``Даме Груев

6 јули посебна програма СЗБАНОБ од Ресен и Битола Формиран над с. Златари на пл.
Бигла, Ресенско, 6 јули 1942

Средства од Општински
Буџет

2000 денари

9.Одбележување на
светиот месец Рамазан

Согласно верски
календар

Организирање на Ифтар од
страна на Градоначалникот за
верници и великодостојници
од муслиманската
вероисповед во општина
Ресен

Општина Ресен Рамазан е исламски празник кој
трае во текот на целиот деветти
месец од исламскиот календар.
Рамазан е еден од петте столба
на исламот. Тоа е месец на
добрина, милост, љубов и
простување, Муслиманите
сметаат дека Рамазан на секој
дом му носи полни раце дарови -
милост, бериќет и проштевање.
Куранот вели дека Рамазан има
четири димензии - духовна,
морална, солидарна и
здравствена.

20 000 денари

Средства од буџет на
Општина Ресен

10.Иванден 7 јули Во склоп со традицијата на
овие простори верскиот
празник иванден ќе се
одбележи со адекватна
активности

Општина Ресен,НВО,Дом на
Култура

Еден од големите летни  верски
празници што македонскиот народ
ги празнува со многу обичаи и
верувања.Посебноста на
прославувањето во преспа го
прави Иванден еден од белезите
на преспанската традиција

Средства од Општински
Буџет
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5000 денари

11.Илинден 1-2 Август Со низа активности и на
соодветен начин пред
споменикот во село Крушје, со
Илинденските денови во
Љубојно,

Општина Ресен,ООСЗБ и МЗ
на Крушје,Љубојно

На македонски национелен
празник Илинден  се одбележува
113 годишнината од илинденското
Востание, (Илинден 1943 година),

Средства од Општински
Буџет

10000 денари

12.Преспанско
советување

2-4 август

На споменикот на
Преспанското советување на
ЦК на КПМ во Отешево низа
активности

Општина Ресен , ООСЗБ
Средства од Општински
Буџет
30000денари

Преспанско советување на ЦК на
КПМ (2-4 август 1943 година) е
втор состанок на Централниот
комитет на КПМ, одржан
во Преспа, во непосредна
близина на село Отешево.

13.Формирање на
батаљонот Мирче Ацев-
Ден на АРМ

18 август Полагање на свежо цвеќе на
споменикот на
револуционерната борба,
историски час

Општина Ресен , ООСЗБ На Славеј планина во Дебарца е
формиран батаљонот Мирче Ацев
,со што оој датум се смета како
ден на АРМ

Средства од Општински
Буџет
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2000 денари

14.Ден на независноста 8 септември Културно уметничка програма Општина Ресен Годишнина од  референдумот за
Независна Република Македонија

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

15.75 години од
олободувањето на
Ресен

11 септември Свечена седница на Совет на
Општина Ресен,Прием кај
Градоначалникот за Борците
и нивни потомци,полагање на
свежо цвеќе на
споменици,посебна програма

Општина Ресен 11 септември 1944 година е
датумот на ослободување на
Ресен и Преспа од фашистичката
окупацијаСредства од Општински

Буџет

30 000 денари

16.Ден на
антифашистичкото
Востание

11 октомври Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот на
револуционерна борба.

Општина Ресен,училишта На 11 Октомври 1941 во Прилеп и
Куманово е дигнато востание
против фашистичката окупација
на Македонија. 11 Октомври е
државен празник во Р.М

Средства од Општински
Буџет

10 000 денари

17.Ден на
револуционерната

23 октомври Историски час,полагање на
свежо цвеќе на споменикот на

Општина Ресен Празникот се празнува по повод
формирањето на македонската
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борба револуционерна борба. Средства од Општински
Буџет

револуционерна организација во
Солун  на 23 октомври 1893
година.
23 Октомври е државен празник5000 денари

18.Ден на Албанската
Азбука

22 Ноември историски час
,трибина,рецитал

Оптина Ресен.ОУ Славејко
Арсов,Соу Цар Самоил

Во 1908 година во Битола е
унифицирана албанската азбука

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

19.Ден на Албанското
знаме

28 Ноември Посебна програма НВО,Општина Ресен Во Валона (Влора) на 28 ноември
1912 година, Исмаил Ќемали, ја
прогласи независноста и го
официјализира албанското
национално знаме. Празник на
албанската заедница во
Македонија.

Средства од Општински
Буџет

5000 денари

20.Меѓународен ден на
лицата со инвалидитет

03 декември изложба Дневен центар за деца со
посебни потреби,Дом на
Култура ,Општина Ресен

3 декември е меѓународен ден на
лицата со инвалидитет
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Средства од Општински
Буџет

5000 денари

21.Ден на настава на
Турски јазик

21 декември Рецитал,трибина Општина Ресен,НВО,ОУ Мите
Богоевски

Денот на настава на турски јазик
21 декември кога во скопското
училиште „Тефејуз“ во 1944
година било возобновено
образованието на турски јазикСредства од Општински

Буџет

5000 денари
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3. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите за одбележување на значајни настани и личности од
Општина Ресен за 2019 година утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени
за 2019 година, спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата организаторите во одредени
активности на манифестациите и  проектите за обезбедување на
финансиски средства и друга помош може да  очекуваат од :

- Министрерството за Култура на Република Македонија;

- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и
физички

лица;

- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

- Други извори.

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината.По потреба Програмата ќе се дополнува
со активности за кои ќе се утврди декасе во согласност со целите на
Програмата.

5.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помагаат одбележување
на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2019 година

- почесно покровителство на градот Ресен,

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадар и опрема
со која располага општината за потребите на реализирање на
Програмата,

- Обезбедување сместувачки услуги за учесниците на одделни
манифестации,

- Организирање протоколарни и промотивни средби на претставници на
градотпри одржување манифестации и реализирање на активности од
Програмата.
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Овие форми на активности ќе се реализираат согласно
можностите на Општина Ресен.

Табела. Финансисрање на Програмата за одбележување на значајни
настани и личности од Општина Ресен за 2019 година

Активност Буџет на Општина Ресен
2019

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

45 000 денари

2. Одбележување на
настани кои и
даваат посебно
обележје на
општина Ресен

219 000 денари

3. Непредвидени
манифестации

30 000 денари

4. Обезбедување на
сместувачки услуги

30 000 денари

5. Почесно
покровителство

30 000 денари

Вкупно 354 000 денари

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен
во рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на
Општина Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/15 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Програмата за спроведување на културни активности и
одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за

2019 година

Се прогласува Програмата за спроведување на културни активности и
одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за
2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/12 Градоначалник
13.12.2018 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 13.12.2018 година Советот на
Општина Ресен, донесе

Програма
за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се

финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2019 година

1.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
2.АКТИВНОСТИ

- Организација и подршка на манифестации и други настани од
културата

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

- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на

програмата

3.ФИНАНСИРАЊЕ

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ
СРЕДСТВА

5.ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

1.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :
- Обезбедување активен однос на Општина Ресен кон задоволување на
потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно
наследство на Ресен и Преспа;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Ресен;
- Презентирање и афирмирање на локални творци и интерпретатори од областа
на културата, како и презентирање на здруженија,и локални институции во насока
на подршка на развој на културата во Општина Ресен.
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2.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Ресен во областа на културата ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма и тоа:
- Сочувување на континуитетот на одржување на традиционални културно-
уметнички манифестации;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно
обележје на Општина Ресен;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република
Македонија и странство во Општина Ресен;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација врз реципрочна основа
со збратимените градови и други институции со кои е воспоставена соработка од
Општина Ресен;
- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации,
организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во
локалните заедници.
- Вклучување на граѓанскиот сектор во креирањето на услови за развој на
културата во Општина Ресен

Ативностите во однос на реализација на програмата културни активности што се
финансираат од буџет на Општина Ресен за 2019 година се поделени :

- Организација и подршка на манифестации и други настани од културата
- Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на

програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
- Подршка на локални институции од културата
- Подршка на културата преку инвестиции
- Други посебни активности поврзани со реализација на програмата
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Организација и подршка на манифестации и други настани од културата

Во реализацијата на овие активности предвдени со Програмата за културни активности што се финансираат од Буџет
на Општина Ресен за 2019 година, се предвидени и настани и манифестации поврзани со организирање на
манифестациија Преспанско културно лето која Општина Ресен ја аплицира по однос на Годишниот конкурс за
финасирање на проекти од национален интерес од областа на музичко-сценска дејност за 2019 година како и
манифестацијата  кои имаат за цел давање на трајно обележје на културниот идентитет и продолжување на културната
традиција

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДРШКА НА МАНИФЕСТАЦИИ

Манифестација Рок на
активноста

Носител Забелешка Средства
од Буџет
2019

Од други
институции

Вкупно

Матурско дефиле Мај 2019 Општина Ресен во соработка со
СОУ Цар Самоил

- го
организира
настанот

30.000

денари

/ 30.000

Актерот на Европа Почеток на Јули НВО ``Езеро без Граници`` во
соработка со Општина Ресен

- се подржува
настанот

60 000
денари

60.000

Преспанско Културно лето 2019 Јуни,Јули
Август,Септември
2019

Општина Ресен во соработка со
Министерство за култура

- го
организира
настанот

500.000 500.000 ( од
министерство за
култура)

1,000.000
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Преспански иселенички средби Јули/Август МЗ на
Подмочани,Грнчари,Брајчино,Болно

Општина Ресен

- се подржува
настанот

50 000
денари

/ 50.000

46-ти
Љубански Илинденски Иселенички
Средби

Август 2019 МЗ Љубојно,Организационен одбор за
реализација на средбите во соработка
со Општина Ресен

- се подржува
настанот

20 000
денари

/ 20.000

Најдобри од најдобрите Август 2019 СОУ Цар Самоил во соработка со
Општина Ресен

Се подржува
настанот

30 000
денари

/ 30.000

Преспански Поетски Среќавања Август 2019 Општина Ресен поддршка и
организација на поетски читања на
локални поети

Ко-
организатор
Општина
ресен

10.000
денари

/ 10.000

Преспански Јаболкобер Септември 2019 Општина Ресен во соработка со
НВО,училишта,бизнис
сектор,УНДП,ПЕ МЗШВ

- го
организира
настанот

600 000
денари

700,000(спонзорс
тва и донации)

1,300,000

Јубилеи на реномирани автори По потреба Општина Ресен се подржува
или се
организира
по потреба

30 000
денари

/

30.000

Изложба на домашни и странски
уметници по утврдена програма

По приоритет Дом на Култура во соработка со
Општина Ресен

се
подржуваат
настаните

30 000
денари

/ 30.000
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Активности за Негување на
културата,обичаите и традициите на
заедниците

По утврдени
приоритети

Општина Ресен се
подржуваат

30 000
денари

/ 30.000

Промоции на книги По утврдени
приоритети

Матична Библиотека и Општина
Ресен

се подржува 20 000
денари

/ 20.000

Настапи на национални институции
од Областа на Културата

По приоритет Општина Ресен , Министерство за
Култура

Се
организира
од Општина
Ресен

100 000
денари

/ 100.000

Обележување на Нова Година

- Новогодишна свеченост

31 декември, ПО
посебна програма ,
украсување на
градот

Општина Ресен се организира
од Општина
Ресен

300 000
денари

/ 300.000

Одбележување на датумот
31.10.2019 на кој пред точно 100
години е роден Димитар Богоевски
– Мите, кој претставува истакнат
поет и револуционер од НОБ роден
во с. Болно кој  е прогласен за
народен херој на 02.08.1949.

31 номври

По приоритет

Општина Ресен Се подржува
и организира
од Општина
Ресен
Поднесено е до
државна
комисија за
одбележување
на јубилејни
годишнини на
значајни настани
и истакнати
личности во
Република
Македонија за

20,000,оо /
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2019 година

Непредвидени манифестации Во тек на 2019 Општина Ресен 20 000
денари

/ 20.000

Вкупно средства 1.850.000 1.200.000 3.050.000

 Преспанско Културно Лето 2019 како манифестација од национален интерес е доставена /аплицирана по однос на
Годишен конкурс во Министерството за Култура при што од страна на државната институција општина Ресен е
информирана дека во текот на месец јануари/февруари ќе се одлучува по однос на доставените апликации.
Предвидувањето на оваа манифестација во програмата спрема тоа е логичка активност која би била остварена во
обем и дејност согласно одобрувањето на истата. Доколку истата одбиена тогаш како активност нема да се
реализира во програмата.
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 ФИНАНСИСКA КОНСТРУКЦИЈА НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА Преспанско
Културно Лето 2019

Структура на приходите

Побарани средства од Министерството за култура,
Министерство за земјоделие шумарство и
водостопанство и Министерство за економија

800.000

Други извори на финансирање

Локална самоуправа 500,000

Сопствено учество

Спонзорства

Донации

Друго

ВКУПНА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ НА
МАНИФЕСТАЦИЈАТА/ФЕСТИВАЛОТ

(ИЗРАЗЕНА ВО ДЕНАРИ И БРУТО-ИЗНОС)

1.300.000

Подршка на Здруженија на Граѓани од Општината во реализација на
програми од областа на културата од значење на Општина Ресен
На територија на Општина Ресен функционираат Културно Уметнички

Друштва, Агенции за Фолкор, НВО  со делување во областа на културата,
Приватен етно музеј-Подмочани ,Ресенска керамичка колонија и други
организации кои со своите активности допринесуват кон остварување на целите
на оваа Програма. Општина Ресен  во  рамките на своите надлежности
предвидува средства за подршка на Здруженија на Граѓани за реализација на
нивните годишни програми во делот на нивни активности од значење на Општина
Ресен.Подршката на Општинна Ресен во оваа категорија на предлог програмата
се однесува кон обезбедување на финасиска,техничка и организациона подршка
на програмите на Здруженијата на Граѓани кои го промовираат , презентираат  и
афирмираат културниот идентитет на Општина Ресен во земјата и странство.
Здруженијата на Граѓани предвидените средства ќе можат да ги користат по
утврден приоритет во согласност со Програмата за културни активности што се
финансираат од буџет на Општина Ресен за 2019 година и во согласност со
Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за
2019 година.Општина Ресен ќе формира посебна комисија за распределување на
овие средства на Здруженијата кои во текот на годината ќе треба да се обратат
до комисијата со изготвени барања за користење на средства со елаборирани
предлог активности по однос на барањето или ќе можат да учествуваат на јавни
повици од областа на културата кои би ги распишала општина Ресен.
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Активност Носител Период на
активноста

Средства

Подршка на ЗГ од областа на
културата

(за учество на манифестации на
КУД Таше Милошевски, АФ
Кардашлик и др.)

По утврден приоритет Општина Ресен 01.01.2019-
31.12.2019

200.000 денари

Подршка на локални институции од областа културата

Општина Ресен за остварување на целите на оваа програма предвидува подршка  на локални  институции чиј делокруг на
работа е поврзан со презентација,промоција,афирмирање и зачувување и унапредување  на културниот идентитет на Општина Ресен.
Подршката на овие институции согласно целите на  Програмата за културни активности што се финансираат од буџет на Општина
Ресен за 2019 година и во согласност целите  на  Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за
2019 година, ќе се насочи кон подршка на :

Институција Активност Период на реализација Носител

Дом на Култура Драги Тозија Подршка при реализација на
проекти/кофинасирање според
приоритет

2019 Општина Ресен

Матична Библиотека при Дом на
Култура Драги Тозија

Збогатување на фондот на книги 2019 Општина Ресен
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Спомен Куќа на Татарчеви Промоција на вредностите на
Спомен куќата

2019 Општина Ресен

Музеј на Македонија-Археолошки,
Етнолошки и Историска Музејска
збирка во Домот на културата
"Драги Тозија"-Ресен

Промоција на вредностите на
музејската збирка

2019 Општина Ресен

Основни училишта и средно
општинско училиште на
Територија на Општина Ресен

Подршка во оранизирање на
манифестации

2019 Општина Ресен

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

Инвестиција во Носител Период на

реализација

Средства од
Буџеет 2018

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

Општина Ресен 2019 50 000 денари

Изградба на спомен
обележја и заштита на
постојните

Општина Ресен 2019 100 000 денари

Вкупно 150 000 ден.

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

Други посебни активности поврзани со реализација на програмата

Со оваа активност се регулираат постапки кои се однесуваат за посебни активности пред
се во областа на логистичка и техничка подршка во реализација на програмата.

Активност Период на
активност

Носител Средства од
Буџет за 2019

Репрезентација за културни

манифестации

2019 Општина Ресен 30 000 денари

Обезбедување сместувачки
услуги за учесниците на
одделни манифестации

2019 Општина Ресен 40 000 денари

Организирање
протоколарни и
промотивни средби на

2019 Општина Ресен 30 000 денари
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За 11-ти Септември, денот на Општината Ресен се подготвува специјална
програма со содржини од областа на спортот,култура,Свечена седница на Совет
на Општина Ресен и одавање на почит на значајни настани и личности и борци
учесници во ослободување на градот

На свечената седница можат да се доделат посебни признанија и
награди,кои се доделуваат од буџет на општина Ресен по утврдени критериуми, а
се финансираат со посебна ставка на буџетот на Општина Ресен.

Исто така и во рамките на манифестацијата ``Преспански јаболкобер`` се
доделува востановена награда и други признанија и награди.Исто така заради
одржување на манифестациите општина Ресен треба да склучи во предвидена
постапка годишен договор со застапничка агенција за авторски права за
регулирање на настапите на изведувачите.

3. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на културата утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на Општина Ресен предвидени за 2019
година,средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Ресен ќе ги
поддржи организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите за
обезбедување на финансиски средства и друга помош од:
- Министрерството за култура на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;

претставници на градот

при одржување
манифестации и
реализирање на проекти од
областа на

културата

Други договорни услуги за
застапништво на авторски
права ,обезбедувања на
награди и признанија

2019 Општина Ресен 100 000 денари

Непредвидени трошоци 2019 Општина Ресен 20.000 денари

Вкупно 220. 000 денари
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- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

- Други извори.

Активност Предвидени средства

Организација и
подршка на
манифестации и други
настани од културата

3.050.000,00 денари

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

200. 000,00 денари

Подршка на локални
институции од
културата

150 000,00 денари

Подршка на културата
преку инвестиции

150.000,00 денари

Други посебни
активности поврзани со
реализација на
програмата

220. 000,00 денари

ВКУПНО 3.770.000

4.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината, средства од Буџетот на Република Македонија,
спонзорства и донации
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По потреба Програмата ќе се дополнува со активности за кои ќе се
утврди дека се во согласност со целите на Програмата.

Средства предвидени по Прогрма за Општина Ресен во областа на културата

за 2019

Сопствени (
Општина Ресен )

Буџет на РМ Спонзорства и
донации

Вкупно

2.470.000 800.000 500.000 3.770.000

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378 /16 Претседател
13.12.2018   година Никола Станковски с.р.
Ресен

13.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за унапредување на здравствената и социјална

заштита во Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/13 Градоначалник
13.12.2018 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
13.12.2018 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 2019 година

Годишната Програма за унапредување на здравствената и социјална
заштита во Општина Ресен за 2019 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 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.

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;
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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 2019 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 итрната
медицинска
помош)

Континуирано
во текот на
целата
година

 лица со
неповолна
социо-
економска
положба,

 корисници
на постојана
парична
помош,

 лица
сместени во
установи за
социјална
помош и

 неосигурани
лица по ниту
еден основ
за 2019
година.

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

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 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13,
79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15,104/15, 150/15,
173/15,192/15,30/16, 163/17 и 51/2018) Според овој закон, општината, градот
Скопје и општините во градот Скопје организираат и обезбедуваат
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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.

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.
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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 член 221 став 2 од 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 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.
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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
финансиска помош.

Во 2019 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 2019 година изнесува 610.000 денари.

Во 2019 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.

Во рамки на своите активности, Општина Ресен ќе обезбеди средства за
првородени деца во семејството чии родители имаат постојано место на
живеење во Општина Ресен. Во соработка со Клиниките за гинекологија и
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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 новородените
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 2019 год.

За реализација на оваа активност предвидени се 200.000 денари кои ќе
се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен за 2019 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 2019 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 460.000 денари и
сопствено кофинасирање од 170.000 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 2019 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 2019 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 2019
година.

За овие активности е предвиден износ од 20.000 денари , предвидени во
Буџетот на општината.
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Табеларен преглед на активности во 2019 година

Р.
б
р.

Активност Период
на

реализац
ија

Корисници Планирани
средства

1 Еднократна
парична
помош

Континуира
но 2019
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 2019
год
Септември
–Декември
2019
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

3 Изградба на
пристапни
рампи

Септември
2019

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

4 Доделување
на парична
помош за
првородени
деца во

Континуира
но  2019
година

Првородени деца во
семејство чии родители
имаат постојано место на
живеење во Општина
Ресен

200.000 денари од
Буџетот на Општина
Ресен
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семејство на
родители со
постојано
место на
живеење во
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

460.000 денари од
Донаторски Средства-
УНДП.
180.000 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
граѓани , или
оние
здруженија на
граѓани кои
преку своите
активности го
подобруваат
или
унапредуваат
стаусот на
лицата
изложени на
социјален
ризик

Континуира
но преку
целата
година

Здруженија на Граѓани
кои делуваат на
територија на Општина
Ресен

50.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

7. Обезбедување
на Божиќни
хуманитарни
пакети и

Јануари
2019

Деца на семејства со
низок социјален стаус

30.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен



13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

49

пакетчиња за
деца за
семејства со
низок
социјален
статус за Нова
година

8. Други
активности

Континуира
но  2019
година

Корисници на социјална
помош

20.000 денари од
Буџет на Општина
Ресен

ВКУПНО 1.850,000,00 денари

Табеларен преглед на финасирање на Програмата за унапредување на здравствената
и социјална заштита  во Општина Ресен за 2018 година.

Програмата за
унапредување на
здравствената и
социјална заштита
во Општина Ресен за
2019 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

1.390.000,00 / 460.000,00 1.850.000,00

Вкупно 1.490.000,00 / 460.000,00 1.950.000,00

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/17 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на

подрачјето на Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на
подрачјето на Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/14 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа( Сл.
Весник на РМ 05/02), член 23 став 10 од Статутот на Општина Ресен(Службен
Гласник на Општина Ресен бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), член 52 став 3 од
Законот за јавните патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 39/10,
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15,
150/15, 31/16, 71/16, 163/16), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на ден 13.12.2018 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
ЈФ – Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на

Општина Ресен за 2019 година

Горенаведената програма опфаќа тековни мерки во рамките на својот
делокруг, кои општината ги превзема за одржување на постојната сообраќајна
сигнализација како и мерки за поставување на нова сигнализација.

Сообраќајната сигнализација опфаќа три компоненти и тоа:

- Вертикална
- Хоризонтална



13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

51

- Поставување на забавувачи и заштитни огради

1. Вертикална сообраќајна сигализација

Замена и одржување на сообраќајните знаци, поставувајне на нови
сообраќајни знаци 150.000.00 денари

Електрична семафорска сигнализација 80.000.00 денари

2. Хоризонтална сообраќајна сигнализација

Осовинско бележејне на патишта со бела боја, пешачки премини,
коловозни стрелки, автобуски и такси постојки и паркинг простор
280.000.00 денари

3. Забавувачи и заштитни огради

Поставување на забавувачи и заштитни огради 90.000.00 денари

Потребна финансиска рамка за остварување на Програмата за изградба на
сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен за 2019 година
изнесува 600.000.00 денари

Безбедноста на учесниците во патниот сообраќај е приоритет и императив
што треба да се постигне со реализација на оваа програма. Поставувањето и
одржувањето на хоризонталната односно вертикаланата патна сигнализација
во границите на Општина Ресен е обврска која треба да се изврши со цел
побезбеден сообраќај и правилно информирање на учесниците во сообраќајот
за опасностите кои се закануваат на патиштата како и  јавниот простор наменет
за движење на пешаци.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/18 Претседател
13.12.2018 Никола Станковски с.р.
Р е с е н
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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 прогласување на Програмата за ЈГ-изградба на системи за водоснабдување

ЈГ0-водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата за ЈГ-изградба на системи за водоснабдување
ЈГ0-водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се
приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2019 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018
година.

Бр.09-2436/15 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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  13.12.2018 година.

ПРОГРАМА
ЈГ – изгарадба на системи за водоснабдување

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

Општина Ресен  за 2019 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.
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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 2019 година планиранио е:

1.Ресен –

Ставката опфаќа активности за реконструкција и изградба на нова
водоводна мрежа и изработка на техничка документација.

Средствата во висина од 20.000.000 денари ќе се обезбедат од
Владата на Р.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 2.883.133 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
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што ќе се реши проблемот со изведениот бунар, за што потребни се
средства во висина од 620.000 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 3.776.000 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.

Средствата за реализација на активноста изнесуваат 5.000.000 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 1.600.000 денари, истите ќе бидат
обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

7. Изведба на куќни приклучоци на изградениот систем за
водоснабдување во с. Наколец.

Вкупната сума за реализација на програмата изнесува  33.879.133 денари.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2378/19                                                                                Претседател
13.12.2018 Никола Станковски с.р.
Р е с е н
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16.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

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

изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата ЈИ-изградба на канализациони системи ЈИО-
изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2019 година, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018
година.

Бр.09-2436/16 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

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 и став 3 (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  13.12.2018 година ја
донесе следнава:

ПРОГРАМА
ЈИ – изградба на канализациони системи

ЈИО – изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2019 година

ВОВЕД

Со цел решавање на проблемот со атмосверските 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.
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Целта на оваа програма е изнаоѓање на трајни решениа за
гореспоменатите проблеми, досега овие води воопшто не се третирани
односно голем дел од нив слободно од нив 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 документациај 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

- Населба ,,Црквиште” изградба на фекална и атмосферска канализација во
должина од 130 метри, потребни финансии 229 000 денари

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

- Улица ,,Никола Карев,, изградба на атмосферска канализација во должина од
15 метри, потребни финансии 49 500 денари

- 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.

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
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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 14.141.365 денари.

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

3. Јанковец - доизградба на фекална канализација

Со изградба на овој систем, приоритетно, се планира  канализирање на
одпадните води  кои се ослободуваат од  од домаќинствата и другите објекти
од селото.

Истите  ќе се прифаќаат  преку  секундарна мрежа  и ќе се собират во
колектори  кои фекалните и одпадните води  ќе се носат во пречистителна
станица. Овој проблем бара ургентно решавање поради излевање на отпадни
води во горниот дел на с. Јанковец што претпоставува ширење на заразни
болести, негативно влијание и последици по здравјето на населението ,
особено од долниот ден на Јанковец.

Финансиски средства за реализација на активноста 4.079.854 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 .
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Финансиски средства за реализација на активноста 9.023.272 денари.

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

5. Подмочани - изградба на фекална канализација

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

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

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

Финансиски средства за реализација на активноста 8.262.127 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.

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 13.995.414 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
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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 533.340 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 24.600.984 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 15.985.016 денари.

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

10.Брајчино – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица
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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 15.739.715 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.

Финансиски средства за реализација на активноста 12.594.846 денари.

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

ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА:
121.114.433 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.
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Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/20 Претседател
13.12.2018 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 прогласување на Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко

планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019
година

Се прогласува Програмата Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко
планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
13.12.2018 година.

Бр.09-2436/17 Градоначалник
13.12.2018 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 урбанистичко
планирање(,,Сл.Весник .М.199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018
и 168/18) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен(,,Сл. Гласник
Р.М. 07/2010,13/2013,8/15,11/15) Советот на Општина Ресен на седница
одржана на 13.12.2018 год. донесе:

П Р О Г Р А М А

Ф – Урбано планирање
Ф10 – Урбанистичко планирање

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019година

Вовед

Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови за Општина  Ресен
во 2019 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 18.714.223,00 денари.

I. Планови кои ќе ги финасира Општина Ресен

A.Измена и дополнување на ГУП

Модул 1 :
Плански опфат е дефиниран со следните граници :

- север - дел   од ул.  ,, Јосиф   Јосифовски   ,,  до   спојот  со   ул.
,, Борис Кидриќ ,,

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

- југ - дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул. ,, 11 - ти
Октомври ,, и до спојот со ул. ,, Борис Кидриќ ,,

- запад - од спојот на ул. ,, 29 - ти Ноември ,, со ул. ,, Борис Кидриќ ,,
до  спојот на ул. ,, Борис Кидриќ ,, со ул. ,, Јосиф Јосифовски ,,

Површина:----- П= 14,60  ха.
Цена : ----- 175.200,00 ден.
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Модул 2 :

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - ул.  ,,   Наум Веслиевски ,,  до   граница на ГУП (Голема

Река ),

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

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

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

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

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

1. Измена и дополна  на   ДУП за УЕ - 5

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

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

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

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

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

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

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

Плански опфат е дефиниран со следните граници :
- север - по осовина на ул. ,, Наум Веслиевски ,, до Голема Река

- исток - граница на ДУП за УЕ - 3, Кумсал 2
- југ - по осовина на дел од ул. ,, 29 - ти Ноември ,, од спојот со ул.

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

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

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

Површина:----- П= 36,15 ха.
Цена : ----- 362.585,00 ден.

4. ДУП за дел од УЕ - 1

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

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

5. ДУП за Д - 4  Гробишта и меморијални споменици

Границите на планскиот опфат:
- исток -на дел ул. ,, Борис Кидрич ,,
- север-зелен појас по ГУП
- запад -до границите на ГУП
- југ - до границите на ГУП

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

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

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

Цена : ----- 448.400,00  ден.
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Вкупно : 2.530.743,00 ден.
==========================================================

II. Изрботка на Општи акти на подрачјето на Општина Ресен

1.Општ акт за село Стење
Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Стење

Површина:----- П=  35,00  ха.
Цена : ----- 12.000,00  ден.

2.  Општ акт за село 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.

7. Општ акт за село Претор

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Претор
Површина:----- П=  20,00  ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден.

8. Општ акт за село Асамати
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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
Површина:----- П=  4,50  ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден.

12. Општ акт за село Коњско

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Коњско
Површина:----- П=  17,00  ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден.

13. Општ акт за село Лавци

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Лавци
Површина:----- П=  32,00  ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден.

14. Општ акт за село Отешево

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото Отешево
Површина:----- П= 12,00  ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден

15. Општ акт за село Кривени

Граници : Опфатот на постоечките граници на селото  Кривени
Површина:----- П=  15,10 ха.
Цена : ----- 20.000,00  ден.

Вкупно :   292.000,00 ден.
=============================================================
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III. Урбанистички планови за села во Општина Ресен

1.   Урбанистички план за село Долно Дупени

Граници : Проширен опфат од постоечките граници на селото Долно Дупени

Површина:----- П=  64,00  ха.
Цена : ----- 768.000,00  ден.

2.   Урбанистички план за село  Стење

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 45,70 ха.
Цена : ----- 548.400,00 ден

3. Урбанистички план за село Претор

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Претор

Површина:----- П= 25,00  ха.
Цена : ----- 300.000,00 ден.

4. Урбанистички план за село Крани

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П=  45,00  ха
Цена : ----- 540.000,00 ден.

5. Урбанистички план за село Арвати

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 40,00 ха
Цена : ----- 480.000 ,00 ден.

6. Урбанистички план за село Подмочани

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Подмочани
Површина:----- П= 45,00  ха.
Цена : ----- 540.000,00 ден.

7. Урбанистички план за село Грнчари

Граници : Опфат на постоечките граници на с. Грнчари

Површина:----- П= 48,00  ха.
Цена : ----- 576.000,00 ден.
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8. Урбанистички план за село Сливница

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 20,00 ха.
Цена : ----- 240.000,00  ден.

9. Урбанистички план за село Штрбово

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 75,00  ха.
Цена : ----- 900 000.00 ден.

10. Урбанистички план за село Наколец

Граници : проширен градежен опфат

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

11. Урбанистички план за село Љубојно

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 50,00  ха.
Цена : ----- 1.000.000,00 ден.

12. Урбанистички план за село   Брајчино

Граници : проширен градежен опфат
Површина:----- П= 30,00  ха.

Цена : ----- 600.000,00 ден.

13. Урбанистички план за село Горна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Горна Бела Црква

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

14. Урбанистички план за село Лева Река

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Лева Река

Површина:----- П= 17,00 ха.
Цена : ----- 340.000,00 ден.
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15. Урбанистички план за село Крушје

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Крушје

Површина:----- П= 82,00  ха.
Цена : ----- 1.640.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Избиште

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Избиште

Површина:----- П= 25,00  ха.
Цена : ----- 500.000,00 ден.

17. Урбанистички план за село Царев Двор

Граници : проширен градежен опфат

Површина:----- П= 70,00  ха.
Цена : ----- 1.400.000,00 ден.

16. Урбанистички план за село Дрмени

Граници : проширен градежен опфат

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

18. Урбанистички план за село Долна Бела Црква

Граници : Опфат на постоечкита граници на селото Долна Бела Црква

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

19. Урбанистички план за село Коњско

Граници : Проширен градежен опфат на селото Коњско

Површина:----- П= 20,00  ха.
Цена : ----- 400.000,00 ден.

20.Урбанистички план за село Покрвеник

Граници : Проширен градежен опфат на селата

Површина:----- П= 40,62  ха.
Цена : ----- 487.440,00 ден.
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21. Урбанистички план за село  Волкодери,

Граници : Проширен градежен опфат на селата

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

22. Урбанистички план за село  Шурленци

Граници : Проширен градежен опфат на селата

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

Вкупно :    15.891.480,00 ден.
========================================================

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

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

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

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

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

Површина: П= 1,07  ха.

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

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

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

та,,
- Источната страна сеграничи со западната грница со дел од

КПбр.6020,дел од КП бр. 6362/1 и КП.бр. 6008
- Јужната страна граничи со северната страна на КП.бр.

3250,3251,3252/1.
- Западната страна граничи со северна на  КПбр. 5936, КПбр. 6362/2

КП бр. 6023 и КПбр. 6022.

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

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

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

Површина:----- П= 0,9908 ха

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

Плански опфат е ориентационен и се движи во  следните граници :
- север- граница се движи по постојна сообраќајница

- исток - граница се движи по оска на станбена улица предвидена во ГУП
- југ – границата се движи по граница на КП 5992, односно по граница на Зона
за сервиси дадена во ГУП на град Ресен.
- запад – границата се движи по оска на поистојна магистрална улица ,, Борис
Кидрич,, .

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

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

Граници на планскиот опфат :
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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 објекти со намена Б5- хотелски
комплекси во КО Сливница.

Локална планска документација за изградба на објекти со намена Б5 на КП 603
во КО Сливница, во површина од 1,67ха.
-Граница на планскиот опфат  се движи по границите  на КП 603 КО
Сливница,Општина Ресен.

Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 4,2733ха.

8.Урбанистичко планска документација за верски објект –параклис ,
крстилница и конаци  ,,Черти Камен,, Отешево.

-Граница на планскиот опфат  се движи по границите  на КП 1/3 КО м.в.
,,Чертикамен,, КО Стење, Општина Ресен.

Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 1,42ха.

9. 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.

10. Изработка на УПВНМ м.в.,,МАКАЗИ,, ЗОНА 3 КО Козјак
Граници на опфат

Границите на планскиот  опфат на УПВНМ ,,МАКАЗИ намена Г2 лесна
незагадувачка индустрија со 30% компатибилни намени во КО КОЗЈАК,
Општина Ресен  и се движи по :

- На север : Се граничи со КП 226 односно се движи по границите на
КП165/2 ; КП223; КП222; КП225; КП205 до КП204.

- На исток : Продолжува на Источната страна по граница на КП 205 со КП
204

- На југ : Продолжува по јужната страна на КП 205;КП221; КП 220/1; КП
219/1; КП 218/1; КП217/1 и КП215 односно на граница со КП 214.
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- 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.

11. Изработка на УПВНМ  за КП 119 м.в.Воденица и КП 37/2 м.в.,,Дебела
Шума,, КО Отешево за изградба на објекти со намена  Б5,Б1,В2,Д1,Д2
Општина Ресен

-На север : Се граничи со осовина на Регионален пат П-503-Макази  Царина;
-На запад: Продолжува по осовината на Регионален пат П-503-Макази  Царина;
-На југ : Продолжува по дел од КП бр.44 ( по бунгаловите);
-На исток: Продолжува по граница на појас на плажа на Преспанско Езеро.

Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 23,93ха.

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

1. Туристички  Развојни Зони Стење

2.   Туристички  Развојни Зони Отешево

3.Проширување на ГУП за град Ресен

Граници на опфат :
Границите на планскиот опфат за проширување на ГУП на град Ресен се

движи по :
-На север: до постојна граница на ГУП за град Ресен
-На запад по осовина на Голема Река
-На југ: до КП 6336/2,КП6336/3,КП6348/1 и КП6350,
-На исток: до КП6355/2, КП6355/3, КП6355/1,  КП6353/2,  КП6309/1,

КП6297, КП6288/1, КП6290/1,  КП6289/3,   КП6289/1,   КП6195/5,   КП6186,
КП6187/1, КП6192/2,  КП6192/3, КП6185, КП6183, КП6171, КП6170/2,КП 6169 и
КП 6168.
Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 41,20ха.

4 .Изработка на ДУП за УЕ-1 на град Ресен

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
2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/21 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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18.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални

патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување  и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата ЈД-Изградба и реконструкција на локални
патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување  и заштита на локалните
патишта и улици во Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/18 Градоначалник
13.12.2018 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. Македонија 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. Македонија бр.
05/02), чл.23 точка 11 од Статутот на Општина Ресен (Сл. Гласник на Општина
Ресен бр.7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина Ресен на седница
одржана на ден 13.12.2018 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
ЈД – Изградба и реконструкција на локални патишта

ЈД0 – изградба,  реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и
улици во Општина Ресен за 2019 година

Вовед

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
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постојната патна мрежа се гради и нова патна инфраструктура со цел
задоволување на потребите на населението во градот Ресен и селата во
Општина Ресен.

Планирани активности за изградба и одржување на локалните патишта и
улици во 2019 година :

Улици кои ќе се реконструираат со МСИП 2:

- Ул. ,,11 –ти Октомври” на потегот од Кам маркет до раскрсницата со
,,Наум Веслиевски” со вкупна должина од околу 764 м, во вредност од
8.088.698 денари.

- Ул. ,,29 – ти Ноември” на потегот од раскрницата со ,,Борис Ќидриќ”
до ПС Ресен со вкупна должина од околу 1062 метри во вредност од
15.003.823 денари.

- Ул. ,,Таше Милошовски’’ на потегот од раскрницата на со ул.,,Борис
Кидриќ” до паркиралиште кај општинска зграда – со вкупна должина
од 256 метри во вредност од 3.801.630 денари

За реализација на овие улици, кои се наоѓаат во централното градско подрачје,
потребни ќе бидат околу 26.894.151 денари кои се обезбедени со под-заем со
Владата на Р.Македонија, преку Министерството за финансии од МБОР-
Светска Банка според повик за подобрување на општинските услуги МСИП 2.

Други улици во Градот Ресен и селата:

- Ул. ,,Наум Веслиевски” 1680 метри
- Ул.,,Кузман Јосивоски’’ 700 метри
- Ул. ,,Славејко Арсов” 230 метри
- Ул,,Стив Наумов “ 200 метри
- Ул. ,,Борис Кидрич” 4 краци, 230 метри, 160 метри, 135 метри и 90

метри
- Населба ,,Пролет” ул. 7 ма”  230 метри
- Ул. ,,5 та” 65 метри
- Крак на ,,Наум Веслиевски’’ 370 метри и 220 метри
- Крак на ,, Христо Герасовски” 65 метри
- Ул. ,,Кочо Рацин” кај здравствен дом 450 метри и паркинг кај

здравствен дом 200м2
- Крак на ул.,,11 ти Октомври” 70 метри
- Ул. ,,Мите Трповски” (од 11 ти Октомври до ОУ Гоце Делчев)
- Ул. ,,Мите Трајчевски” 280 метри
- Крак на ул.,,Ленинова” 140 метри
- Ул. ,,Преспанска” 350 метри
- С. Арвати пат кој води до црквата Св. Богородица во должина од 200

метри.
- С. Горна Бела Црква 600 метри
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- С. Болно 150 метри
- С. Стење 750 метри
- С. Волкодери и с.Покрвеник 500 метри
- С. Брајчино 400 метри
- С. Крани 240 метри
- С. Царев Двор 300 метри и уредување на тротар во должина од 240

метри
- С. Долно Перово 50 метри
Средствата за реализација ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина

Ресен, Буџет на Р. Македонија и донатори.
Вкупната должина на горенаведените  улици изнесува 7585 метри  и

зафаќаат површина од 22845 м2 за чија реализација потребно е околу
25.129.500 денари. Заедно со улиците од повикот за подобрување на
општинските услуги МСИП 2, вредноста на програмата за изградба и
одржување на локалните улиците и патиштата ИЗНЕСУВА 52.023.651 денари.

Програмата  ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните сретства за таа програма, во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/22 Претседател
13.12.2018                                                                                 Никола Станковски
Ресен

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

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

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

подрачјето на Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата ФА-уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен
ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/19 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 2, 3, 4, 83, 84, 85, 86 и 87 од Законот за градежно
земјиште (Сл. Весник на Р.Македонија 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.Македонија бр. 5/02) член 16 точка 1 и член 23 точка 9 од Статутот на
Општина Ресен (Сл. Гласник на Општина Ресен бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15),
Советот на Општина Ресен на седница одржана на ден 13.12.2018 година ја
донесе следната:

ПРОГРАМА
ФА-уредување на градежното земјиште на подрачјето на

Општина Ресен за 2019 година

Вовед
Програмата за уредување на градежното земјиште за 2019 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

Како простор, кој е предмет на уредување се смета изграденото и
неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Ресен, простор утврден
со плановите дефиниранио со член 7 член 50 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р. Македнија бр. 199/14, и 44/15)

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

I. 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

II. 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

Средствата од Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019
година се во согласност Буџетот на Општина Ресен, дефинирани на
следниот начин:

ОПИС Износ во МКД
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Ф10 Урбанистичко планирање 18,714,223
Ф20 Уредување на градежно земјиште 13,500,000
1. Експропријација на градежно земјиште 10,000,000
2. Надзор на изведбата на градежни работи 700,000
3 Геодетски услуги(протоколи,нумерички и

подлоги)
1,500,000

ФАО Уредување на градежно земјиште (
капитални трошоци)

5,000,000

1. Изработка на проектна документација за
инфраструктура

1,200,000

Ј Комунални дејности 157,993,566
ЈОО Одржување на урбана опрема 500,000
ЈГО Изградба на системи за водоснабдување 33,879,133
ЈИО Изградба на системи за одводнување и

прочестување на отпадните води
123,614,433

1. Изградба на фекалана канилизација во селски
населби по Програма

121,114,433

2 Зимска служба по програма 2,500,000
ЈЗО Јавно осветлуавање 11,203,840
ГДО Енергетска ефикасност на објекти во

надлежност на Општина Ресен
5,000,000

Ј40 Јавна Чистота 5,000,000
1. Одржување на јавна чистота по програма 5,000,000
ЈДО Изградба, реконструкција, одржување и

заштита на локалкните патишта и улици
52,023,651

1. По програма 52.023,651
ЈФО Изградба на сообраќајна сигнализација 600,000
1. По програма 600,000
Г Локален економски развој 44,200,000
1. Локален економски развој 3,400,000
2. Поттикнување и развој на туризмот во Општина

Ресен
2,000,000

3. Прекугранична соработка 38,800,000

Вкупно: 314,435,280

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
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- За спроведување на програмата надлежен е Градоначалникот на Општина
Ресен
- 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
2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-2378/23 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Р е с е н

20.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за заштита и благосостојба на животните -

тртман на бездомни кучиња, нерегестрирани и регистрирани кучиња, затекнати
на јавни површини, без присуство на сопственикот за 2019 година

Се прогласува Програмата за заштита и благосостојба на животните -
тртман на бездомни кучиња, нерегестрирани и регистрирани кучиња, затекнати
на јавни површини, без присуство на сопственикот за 2019 година, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/20 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 28 став 1, 2, 3 и 4 од Законот за заштита и
благосостојба на животните („Службен весник на РМ“, бр.149/14, 149/15 и
53/16) , член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“, бр. 5/2002) и член 23 став 1 од Статутот на Општина Ресен
(„Службен гласник на Општина Ресен“бр. 7/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на
Општина Ресен на седница на одржана на ден 13.12. 2018 година , донесе

ПРОГРАМА
За заштита и благосостојба на животните - тртман на бездомни кучиња
нерегестрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини,

без присуство на сопственикот за 2019 година

1.Вовед

Програмата за заштита и благосостојба на животните - тртман на
бездомни кучиња ,  нерегестрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини,  без присуство на сопственикот е во согласност со чле 28 од
Законот за заштита и благосостојба на животните и обврската на општините
кои произлегуваат од законот.

Заради заштита на населението од опасности кои животните што се
предмет на оваа програма, можат да ги предизвикаат како и заради
обезбедување на елементарна заштита и благосостојба на животните,
општините имаат должност да применуваат мерки за заштита и третман на
бездомни кучиња.

Постапките за третман се дефинирани согласно закон  врз основа на кој
општините изработуваат Годишна програма за работа за реализација на
потребните активности.

Постапката ги вклучува следните општи  мерки:

1. Собирање на бездомните кучиња, нерегистрирани и регистрирани,
затекнати на јавни површини без присуство на сопственик и нивно привремено
сместување во прифатилишта.

2. Заловување на бездомните кучиња.

3. Третман на заболените бездомни кучиња (кастрација, здравствено
третирање,обележување со микрочип, социјализација, враќање во регион)

4. Контрола на популацијата на бездомните кучиња.

Посебна ( специфична ) мерка за заштита на населението и третман на
бездомните кучиња:
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- Хумана еутаназија на бездомните кучиња.

Специфичните мерки за заштита се спроведуваат во случај на појава на
заразна болест, која може да се пренесе од кучињата доколку постои опасност
од појава на ваква болест. Овие мерки можат да се направат по исклучок од
општите мерки  со спроведување на хумана еутанација на кучињата.

Специфичните мерки за заштита на населението и заштита и
благосостојба на животните имаат приоритет во однос на општите мерки со
цел обезбедување на повисок степен на заштита на населението и животните.

2. Активности

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Ресен во
соработка со ЈКП Пролетер – Ресен, согласно одлуката за комунален ред во
Општина Ресен и во 2019 година ќе се спроведат следните општи мерки:

1. Собирање на бездомните кучиња, нерегистрирани и регистрирани,
затекнати на јавни површини без присуство на сопственик и нивно привремено
сместување во прифатилишта.

2. Заловување на бездомните кучиња од страна на квалификувани лица,

3. Третман на заболените бездомни кучиња (кастрација, здравствено
третирање,обележување со микрочип, социјализација, враќање во регион)

4. Редовна годишна вакцинација и третман за заштита од штетници на
кучињата.

5. Контрола на популацијата на бездомни кучиња.

Грижа за заштита и благосостојба со правилен третман на бездомните
кучиња ќе спроведува ЈКП Пролетер согласно закон и Годишна програма, а
Комуналната редарска служба на Општина Ресен ќе врши контрола на терен за
спроведувањена обврските на граѓаните согласно Одлуката за комунален ред,
со која се уредени бројот на  животни во едно семејство, начинот на
сместување и чување, начинот на шетање и обележување на дворот.

Општина Ресен во соработка со образовните и социјални институции ќе
ги запознава најмладите категории на граќани со етичките и законските обврски
на сопствениците на миленици, преку едукативни предавања.

Контрола над извршувањето на обврските на Општина Ресен , согласно
Законот за заштита и благосостојба на животните и Годишната програма , ќе
вршат надлежните  органи : Агенцијата за храна и ветеринарство на РМ,
Сектор за инспекциски надзор.
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3. Известување

За сите активности позрзани со извршување на оваа програма Општина
Ресен , ќе ги иавестува и информира граѓаните преку соопштенија истакнати на
јавни места, ВЕБ страната на општината , социјалните мрежи, а во соработка
со Пилициската станица во Ресен, противпожарната служба, здравствениот
дом   Ресен.

4. Мониторинг

Мониторинг над спроведувањето на општите мерки на заштита за
заштита и благосостојба на животните ќе врши Општина Ресен преку
комуналните редари/ испектори.

Доколку се спроведуваат посебни(специфични) мерки, ќе биде известена
надлежната институција за вршење на надзор на активноста- Агенцијата за
храна и ветеринарство.

5.Финансирање

Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства
од Буџетот на Општина Ресен за 2019 , Програма Ј 8 – други комунални услуги
за годишна вакцинација и третман за заштита од бездомни кучиња , како и од
заедничката Програма за заштита и благосостојба на животните од
Пелагонискиот плански регион,   средства во износ од  220.000,00 денари.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во
рамките на планираните средства за оваа Програма во Буџетот на Општина
Ресен за 2019 година.

Распоред на финансиски средства:

Спецификација
1. Заловување, стерилизација,
вакцинирање и враќање  за едно
куче

1. Заловување и транспорт до
прифатилиште, враќање во реонот

50.000

2. Лабараториско испитување 20.000
3. Кастрација и ојаловување 40.000
4. Идентификација, микрочипови,

околувратник во боја и ушни маркички
50.000

5. Вакцинација против беснило и
антипаразитски третман

10.000

2. Заловување и еутаназија за
едно куче

1. Заловување и транспорт до 10.000
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прифатилиште, транспорт на
депонија

2. Лабараториско испитување 10.000
3. Седумдневен престој во

прифатилиште
10.000

4. Еутаназија 20.000
ВКУПНО 220.000

6. Динамика на извршување на програмата

Активностите од оваа Програма ќе се реализираат во текот на 2019
година, а одредени мерки ќе се спроведуваат според потребата.

7.  Завршни одредби

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 2378/24 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

21.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-бензинска пумпа на КП бр.56/2 во КО Сливница, на барање

на Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-бензинска пумпа на КП бр.56/2 во КО Сливница, на барање
на Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/21 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од
Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 од
Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23
став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина
Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 13.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-
бензинска пумпа на КП бр.56/2 во КО Сливница, на барање на Сашо

Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на

урбанистичка планска документација за реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, со цел вклопување на
бесправно изграден објект на КП бр.56/2 во КО Сливница, поднесено
барање за утврдување на правен статус за бесправен објект –
бензинска пумпа, Уп-1-12-128-2011 од 26.04.2011 година од страна на
лицата Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А, кој
објект е надвор од урбанистичка документација-градежен реон.

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

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во

Службен Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 2378/25 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен

13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17
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22.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-придружни објекти на КП бр.56/2 во КО Сливница, на
барање на Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-придружни објекти на КП бр.56/2 во КО Сливница, на
барање на Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А, што
Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018
година.

Бр.09-2436/22 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од
Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 од
Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23
став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина
Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 13.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-
придружни објекти на КП бр.56/2 во КО Сливница, на барање на Сашо

Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на

урбанистичка планска документација за реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, со цел вклопување на
бесправно изграден објект на КП бр.56/2 во КО Сливница, поднесено
барање за утврдување на правен статус за бесправен објект –
придружни објекти, УП-1-12-135-2011 од 27.04.2011 година од страна на
лицата Сашо Митревски од Скопје, ул. „Црноризец Храбар“ бр.12А, кој
објект е надвор од урбанистичка документација-градежен реон.

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

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во

Службен Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08- 2378/26 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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23.

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на потребата за донесување на

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект на КП бр.36/1 во КО Претор, на барање на Наумче

Апостоловски од Скопје, ул. „Козле“ бр.88А/1-10

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект на КП бр.36/1 во КО Претор, на барање на Наумче
Апостоловски од Скопје, ул. „Козле“ бр.88А/1-10, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на 13.12.2018 година.

Бр.09-2436/23 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



О Д Л У К А
за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската
документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект на

КП бр.36/1 во КО Претор, на барање на Наумче Апостоловски од Скопје,
ул. „Козле“ бр.88А/1-10

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на

урбанистичка планска документација за реализација на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, со цел вклопување на
бесправно изграден објект на КП бр.36/1 во КО Претор, поднесено
барање за утврдување на правен статус за бесправен објект, УП-1-12-
3187-2011 од 01.09.2011 година од страна на лицата Наумче
Апостоловски од Скопје, ул. „Козле“ бр.88А/1-10, кој објект е надвор од
урбанистичка документација-градежен реон.

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

Член 3
Оваа Одлука влегува на сила со денот на објавувањето во

Службен Гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

13 Декември 2018 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 17

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од
Правилникот за станарди за вклопување на бесправни објекти во
Урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ“ бр.56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка 1 од
Законот за Локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23
став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина
Ресен бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 13.12.2018 година, донесе

    91

Бр. 08- 2378/27     Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски  с.р. 
Ресен
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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 прогласување на Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари

– ППА

Се прогласува Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари
– ППА, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
13.12.2018 година.

Бр.09-2436/24 Градоначалник
13.12.2018 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02 ), член 23 став 1 точка 36   од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“  бр.7/2010, 13/2013,
5/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден
13.12.2018 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
за давање на трајно користење на движни ствари – ППА

Член 1
Со оваа одлука се даваат на трајно користење движни ствари-

противпожарни апарати набавени со постапка за јавна набавка и договор
склучен помеѓу Општина Ресен и Рени Инжинеринг од Скопје, под бр.09-1730/1
од 31.08.2018 година, без надоместок.

Член 2
Противпожарните апарати се даваат на трајно користење, без

надоместок и тоа: на ОУ „ Гоце Делчев“ Ресен – 4 (четири) ППА  од типот Ѕ-9,
на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен – 4 ( четири)ППА од типот Ѕ-9, на основното
училиште во Ресен и 2 ( два) ППА од типот Ѕ-9 на подрачното училиште во
с.Јанковец, на ОУ„ Брака Миладиновци“ с.Царев Двор – 3 (три) ППА од типот Ѕ-
9, на ОУ„Славејко Арсов“с. Подмочани – 3 (три) ППА од типот Ѕ-9 на основното
училиште  и 1 (еден) ППА од типот  Ѕ-9 на подрачното училиште во с.Асамати,
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на ОУ„ Димитар Влахов“ с.Љубојно – 2 (два) ППА од типот Ѕ-9 на основното
училиште и 1 (еден) ППА од типот Ѕ-9 на подрачното училиште во с. Крани, на
СОУ„Цар Самоил“ од Ресен – 2 (два) ППА од типот Ѕ-9 и 1 (еден) ППА од типот
СО2, на Дом на култура „ Драги Тозија “ Ресен за кино сала 2(два) ППА од
типот Ѕ-9 и 1 (еден) ППА од типот  СО2, на ЈОУДГ„ 11 Септември“ 1 (еден) ППА
од типот СО2.

Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Ресен, да формира

Комисија за примопредавање на движните ствари, која ќе состави записник за
извршеното примопредавање.

Примерок од Записникот комисијата е должна да достави до Секторот за
финансиски прашања.

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето  во „Службен

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-2378/28 Претседател
13.12.2018 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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