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11. 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот 
на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 
година.  

 
 

Се прогласува Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 
година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 
05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/1            Градоначалник                      
09.03.2009 год.               на Општина Ресен 
Ресен                 Димитар Бузлевски с.р.
   
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот 
на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен бр.4/2002), 
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 05.03.2009 година, 
донесе 
 
  ГОДИШНА  СМЕТКА  

НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
ЗА 2008 ГОДИНА 

Член 1 

 Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2008 година се состои од: 
 

Планирани, Реализирани, 

 

-Вкупно приходи 

 

207.372.005 денари 

 

184.687.115 денари 
 

Даночни приходи 50.907.000    денари 38.597.917  денари 
Неданочни приходи 3.002.648    денари 2.328.530  денари 
Капитални приходи 30.000   денари 28.000  денари 
Трансфери 31.085.858     денари 24.096.710  денари 
Дотации 105.232.975    денари 109.200.273 денари 
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Приходи                
од 
самофинансирачки 

10.611.369    денари 4.446.330  денари 

Донации 6.502.155  денари 5.989.355 денари 
Пренесено салдо 
од 2007 година 

 10.095.858  денари 

 
 
-Вкупно расходи 207.372.005 денари    

 
178.273.621 денари  

 
Утврдени намени 207.172.005   денари 178.148.621   денари 
Резерви     200.000    денари    125.000     денари 
 
-Салдо на 31-12-2008 година     6.413.494 денари 
 

Член 2 
Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на 

основниот буџет во износ од 462.556 денари се пренесува како вишок на 
приходи од претходната година на основниот буџет на Општина Ресен за 2009 
година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 
на дотации во износ од 4.667.128 денари се пренесува како вишок на приходи 
од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Ресен 
за 2009 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 
на самофинансирачки активности во износ од 1.219.043 денари се 
пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на 
самофинансирачки активности на Општина Ресен за 2009 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот 
на донации во износ од 64.767 денари се пренесува како вишок на приходи 
од претходната година на буџетот на донации на Општина Ресен за 2009 
година. 

Член 3 

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, 
односно планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се 
искажани во Билансите на приходи и расходи на Годишната сметка на Буџетот 
на Општина Ресен за 2008 година и тоа: 

Член 4 
 

Во Посебниот дел на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен     
за 2008 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и ставки. 

Член 5 
Општиот дел на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 

2008 година се објавува во Службениот гласник на Општина Ресен. 
 
 

                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
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Бр. 07 – 613 / 3        Претседател, 
05.03.2008 год.              Владимир Ќоропановски 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот за Годишниот извештај за користење на 
средствата од резервите за 2008 година. 

  

Се прогласува Заклучокот за Годишниот извештај за користење на 
средствата од резервите за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/2               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа 
Годишниот извештај за користење на средствата од резервите за 2008 година го 
донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  1.  Се усвојува Годишниот извештај за користење на средствата од 

резервите за 2008 година. 
  
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 4                                Претседател, 
05.03.2009 год.                             Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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13. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/3                Градоначалник                      
09.03.2009 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен го 
донесе следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен. 
  
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 5                                Претседател, 
05.03.2009 год.                             Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 
 

Бр. 08-694/4               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен 
го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
ОУ „ Мите Богоевски “ Ресен. 
  
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-613 / 6                                Претседател, 
05.03.2009 год.                            Владимир Ќоропановски 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на ОУ „ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор. 

  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на ОУ „ Браќа Миладиновци “с. Царев Двор, што Советот на Општина Ресен 
го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/5                Градоначалник                      
09.03.2009 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
  
                      

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ „ Браќа Миладиновци“  
с. Царев Двор го донесе следниот: 

  
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
ОУ „ Браќа Миладиновци“с. Царев Двор. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
 

Бр. 07-613 / 7                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани. 

 

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на ОУ „ Славејко Арсов“с. Подмочани, што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/6                 Градоначалник                      
09.03.2009 год.                    на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
  
                      

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ  „ Славејко Арсов “  
с. Подмочани го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 8                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно. 

 

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на ОУ „ Димитар Влахов“с. Љубојно, што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/7                Градоначалник                      
09.03.2009 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на ОУ  „  Димитар Влахов “  
с. Љубојно го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
ОУ „ Димитар Влахов “ с. Љубојно. 

 
  
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
Бр. 07-613 / 9                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р.  
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 

план на СОУ „ Цар Самоил“ Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за реализирање на финансискиот 
план на СОУ „ Цар Самоил“Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/8                Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
  
                      

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Извештајот за реализирање на финансискиот план на СОУ  „  Цар Самоил“ Ресен 
го донесе следниот: 

  
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.    Се усвојува Извештајот за реализирање на финансискиот план на  
СОУ  „  Цар Самоил“ Ресен. 

 
  
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 10                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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19. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-

ти Септември “ – Ресен. 

  

Се прогласува Заклучокот по Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-
ти Септември “ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/9               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 
                        

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ - Ресен го донесе 
следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1. Се усвојува Годишниот Финансов извештај на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ 
– Ресен.   
  
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 11                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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20. 

 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 

Културното Уметничко Друштво „ Таше Милошевски “ за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 
Културното Уметничко Друштво „ Таше Милошевски “ за 2008 година, што Советот 
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 
 

Бр. 08-694/10               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на Културното Уметничко Друштво „ Таше 
Милошевски “ за 2008 година го донесе следниот: 

 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на Културното 

Уметничко Друштво „ Таше Милошевски “ за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-613 / 12                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р 
Р е с е н 
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21. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 
Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година. 

  

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 
Асоцијацијата за фолклор „ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година, што 
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

 
 

Бр. 08-694/11               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 
                        

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор „ Преспански 
Славеј “ с. Наколец за 2008 година го донесе следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на Асоцијацијата за фолклор 
„ Преспански Славеј “ с. Наколец за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
Бр. 07-613 / 13                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р.  
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 

Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на 
Општинската установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година, што 
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 
 

Бр. 08-694/12               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на Општинската установа Дом на Култура  
„ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година го донесе следниот: 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на Општинската 
установа Дом на Култура „ Драги Тозија “ Ресен за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 14                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на ЗГ „ 

Преспа “ Ресен за 2008 година. 

  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на ЗГ „ 
Преспа “ Ресен за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

 
Бр. 08-694/13               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на ЗГ „ Преспа “ Ресен за 2008 година го 
донесе следниот: 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на ЗГ „ Преспа “ Ресен 
за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 15                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р.  
Р е с е н 
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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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на СЗ „ 

Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на СЗ „ 
Обединети Агропроизводители “ Ресен за 2008 година, што Советот на Општина 
Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

 
Бр. 08-694/14               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 
                        

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на СЗ „ Обединети Агропроизводители “ 
Ресен за 2008 година го донесе следниот: 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на СЗ „ Обединети 
Агропроизводители “ Ресен за 2008 година. 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 16                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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25. 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(„Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината 
Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на ЗГ„ 

Музичка Младина “ за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работење на ЗГ„ 
Музичка Младина “ за 2008 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на 05.03.2009 година. 

 
 

Бр. 08-694/15               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

 
Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 

општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работење на ЗГ„ Музичка Младина “ за 2008 година го 
донесе следниот: 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работење на ЗГ„ Музичка 
Младина “ за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
Бр. 07-613 / 17                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р.  
Р е с е н 
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26. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот  извештај за работата на 
здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 

година. 
 
  

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот  извештај за работата на 
здруженија на граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 
05.03.2009 година. 
 

Бр. 08-694/16               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа  
Финансискиот  извештај за работата на здруженија на граѓани „ Коалиција на 
Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година го донесе следниот: 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот  извештај за работата на здруженија на 
граѓани „ Коалиција на Перспективна Преспа “ – Ресен за 2008 година. 
 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 

Бр. 07-613 / 18                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р.  
Р е с е н 
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27. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за спортски активности кои се 

финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за спортски активности кои се 
финансираат од Буџетот на општината Ресен за 2008 година, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 

 
 

Бр. 08-694/17               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа    
Извештајот за спортски активности кои се финансираат од Буџетот на општината 
Ресен за 2008 година го донесе следниот: 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Извештајот за спортски активности кои се финансираат од 
Буџетот на општината Ресен за 2008 година. 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
 

Бр. 07-613 / 19                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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28. 
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот Извештај за работење на 

Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година. 

 

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот Извештај за работење на 
Општинската организација на Црвен Крст за 2008 година, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 
 
 

Бр. 08-694/18               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако го разгледа    
Финансискиот Извештај за работење на Општинската организација на Црвен Крст 
за 2008 година го донесе следниот: 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Финансискиот Извештај за работење на Општинската 
организација на Црвен Крст за 2008 година 
 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
Бр. 07-613 / 20                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски с.р. 
Р е с е н 
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29. 
 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Заклучокот по Стратегијата за Рурален развој на 

Општина Ресен за ( 2009 – 2013 ). 

 

Се прогласува Заклучокот по Стратегијата за Рурален развој на Општина 
Ресен за ( 2009 – 2013 ) , што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата 
одржана на 05.03.2009 година. 

 
 

Бр. 08-694/19                Градоначалник                      
09.03.2009 год.                   на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на 
општината Ресен на седницата одржана на 05.03.2009 година, откако ја разгледа 
Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за ( 2009 – 2013 ) го донесе 
следниот: 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

 1.  Се усвојува Стратегијата за Рурален развој на Општина Ресен за ( 2009 
– 2013 ). 
 
 
 

С О В Е Т    НА    О П Ш Т И Н А    Р Е С Е Н 
 

 
 
 

Бр. 07-613 / 21                                Претседател, 
05.03.2009 год.                               Владимир Ќоропановски  
Р е с е н 
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30. 
 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

 

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување Планот и Програмата за управување со отпад ( 2009 – 

2013 ). 

 

Се прогласува Планот и Програмата за управување со отпад ( 2009 – 2013), 
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 05.03.2009 
година. 

 
 

 
Бр. 08-694/20               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
 
 

План и Програма за управување со отпад ( 2009 – 2013 ) 
 

ПРЕДГОВОР  
 
Почитувани жители на Општина Ресен,  
 
Задоволство ми е да Ви го претставам Планот за управување со отпад 2009-2013 
за Општина Ресен. Овој План претставува продолжување на напорите за 
остварување на визијата за Општина Ресен за одржлив развој поставена со 
стратешките документи Локален Еколошки Акционен План и Стратегија за 
Локален Економски Развој. Како специфично насочен документ, Планот за 
управување со отпад предлага практични и финансиски изводливи решенија за 
приоритетните проблеми во управувањето со отпадот, прилагодени кон локалните 
карактеристики, предности и можности.  
Визијата за Одржлив развој подразбира висок квалитет на животната средина 
дефиниран со достапност на чиста вода, чист воздух, чиста почва. Сите овие 
природни ресурси се под закана на производните процеси, потрошувачката, 
мобилноста и стремежот за економски раст т.е. движечките сили во создавањето 
на отпадот. Количината и видот отпад кој го создаваме е еден значаен индикатор 
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за нашето однесување кон природните ресурси, затоа што со создадениот отпад, 
нив неповратно ги губиме.  
Секој поединец има лична одговорност за отпадот што го создава. Како 
индивидуални создавачи на отпад, ние мора да водиме сметка колку отпад 
создаваме, да бараме решенија да го намалиме и да управуваме со него на 
безбеден начин, да бидеме подготвени да платиме за да се елиминираат 
последиците врз животната средина од отпадот, затоа што секој кој создава отпад 
носи одговорност за влијанието што тој отпад го врши врз животната средина и 
здравјето на луѓето.  
Управувањето со отпадот е комплексна материја. Резултатите во справување со 
проблемите, во постигнување на континуирани подобрувања, во голема мерка 
зависат од интегрираниот пристап кој го обезбедуваат многуте учесници во 
процесот: јавноста, стопантвото, надлежните органи. Локалната самоуправа, 
секако, е главниот олеснувач кој и помага на заедницата да се справи со 
предизвиците во управувањето со отпадот со тоа што:  
 Создава услови за ефективно управување со ресурсите;  
 Создава услови заедницата да создаде помалку отпад и  
 Создава услови за безбедно отстранување на отпадот кој не може повторно да се 

употреби или преработи, т.е. да се доведе до ниво на секундарна суровина.  
 
Овој план има за цел, на најдобар начин и во најголема можна мерка, да обезбеди 
во Општината Ресен, примена на светски докажаните позитивни практики во 
управувањето со отпадот.  
Изработката на Планот за управување со отпадот на Општината Ресен е 
финансиски подржана од Министерството за животна средина и просторно 
планирање со средства од Програмата за инвестирање во животната средина, 
воспоставена од 2005 година со Законот за животна средина. 
 

 Градоначалник на Општина Ресен 
                                                                                     Димитар Бузлевски 

 
ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  
 
Планот за управување со отпадот за Општина Ресен го опфаќа периодот 2009-
2013 (четири години). Оваа временска рамка  е утврдена како оптимална бидејќи 
се цени дека таа овозможува  превземање на заокружени активности и видливост 
на резултатите од една страна, и обезбедува да не се надмине временската 
рамка на планирањето на национално ниво (шест години) утврдена со ЗУО, од 
друга страна.  
Планот е изготвен во согласност со одредбите на Законот за животна средина 
(2005), Законот за управување со отпадот (2004) , приоритетите на Стратешкиот 
национален документ НЕАП 2 (2006-2012), Стратегијата за управување со отпад 
во Република Македонија (2008-2020), и Националниот план за управување со 
отпадот (2006-2012)  т.е. нацрт ревизијата на НПУО која го опфаќа периодот 2008-
2014 година. Тој внесува елементи на политиките на ЕУ воспоставени со 5-тиот и 
6-тиот акционен план, во кои управувањето со отпадот се смета како составен дел 
на одржливото управување со природните ресурси. Со тоа овој План овозможува 
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директно доследно спроведување на новото законодавство на РМ кое е значајно 
хармонизирано со законодавството на ЕУ, а со тоа индиректно и спроведување на 
европското законодавство, но сепак предлагајќи практични и финансиски 
изводливи решенија за приоритетните проблеми, прилагодени кон локалните 
карактеристики и можности. Во оваа смисла, Планот доследно ги применува 
начелата во управувањето со отпадот (хиерархија во управувањето со отпадот, 
начелата на близина, самоодржливост, загадувачот плаќа, претпазливост), 
развивајќи ги акциите врз генезата на отпадот од природните ресурси, користејќи 
ги до максимум превенцијата, повторната употреба и преработката на отпадот. 
Одредени акции опфаќаат елементи на некои ЕУ директиви кои дури и не се 
целосно транспонирани во македонското законодавство (на пр. Директивата за 
депонии која стриктно бара фазно елиминирање на биоразградливиот отпад од 
депониите, Директивите за батерии и акумулатори кои повикуваат на нивно 
селективното собирање и рециклирање и сл.).   
Планот е структуриран во четири градивни елементи:  
 
 Проценка на постојната состојба  
 Предвидувања за идните состојби без примена на мерките на Планот (основно 

сценарио кое ги анализира движечките сили, притисоците и состојбите во 
животната средина кои можат да се создадат доколку не се интервенира со 
мерките на планот);  

 План кој предвидува мерки кои ги санкционираат во реални граници можните 
неповолни идни состојби   

 Акции кои овозможуваат спроведување т.е. операционализација на Планот.  
 

Според Законот за управување со отпад (член 19), за реализација на своите 
планови за управување со отпад, централната власт и општините изготвуваат 
програми за управување со отпад. Програмите на органот на државната управа и 
општините, се донесуваат за времетраење од една година (член 19, став 2). 
Согласно овие одредби на ЗУО, кон Планот на Општината Ресен,  е придружен и 
документот Програма за 2009-та година, која е првиот чекор во остварување на 
Планот и се очекува да го даде првиот видлив резултат во остварувањето на 
Планот.  
Проценката на постојната состојба опфаќа голем број видови отпад како 
комунален отпад, комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, инертен 
отпад (градежен шут), опасен отпад создаден од различни субјекти, како и 
одреден број посебни видови отпад како: преносливи батерии, медицински отпад, 
земјоделски отпад, искористени возила, отпадни гуми, отпадни масла, отпадна 
електронска и електрична опрема. Сепак, подетално се анализирани состојбите 
со видовите отпад кои се во директна надлежност на локалната самоуправа: 
комунален, комерцијален, друг вид (како на пр. индустриски, земјоделски) 
неопасен отпад и инертен отпад-градежен шут. Анализирано е создавањето на 
овие отпади и сите операции кои се застапени во постапувањето со нив: 
собирање, вклучувајќи го селективното собирање; транспортирање; третман; 
преработката со акцент на рециклирањето и компостирањето и  отстранување со 
депонирање. Домашното компостирање кое всушност преставува превенција на 



09 март 2009 година „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“ бр.2 страна 46  
 

биоразградливиот отпад од домаќинствата и јавните зелени површини е 
разработено во рамките на делот "преработка", за да се добие целосна претстава 
за постапувањето со биоразградливата компонента која во Општина Ресен се 
јавува во голема количина, а потекнува од различни извори.   
Констатирано е дека состојбите во Општина Ресен, во поглед на спроведување на 
принципот "универзалност на услугата" е значајно подобра од онаа 
карактеристична за состојбата на национално ниво. Имено, од вкупен број на 
население од 16.825 жители (според националниот попис од 2002 година), со 
услугата за собирање и депонирање на комуналниот отпад се опфатени 13.638 
жители т.е. 81%, од кои 8.748 жители од урбаниот дел на Општината (100%) и 
4.927 жители (61%) од руралниот дел. Нецелосната услуга на територијата на 
Општината сепак резултира со појава на одреден број диви депонии.  
Собраниот отпад од секаков вид се депонира на општинската депонија (постои од 
1966 година) која е целосно "не-санитарна", но е со добри геолошко¬хидролошки 
карактеристики на тлото, па се оценува како ниско ризична. Животниот век на 
депонијата, доколку се полни со интензитетот од 2007-ма година (без 
практикување на хиерархијата во управувањето со отпадот) се проценува на 10-
15 години.  
Општината сеуште нема  основано депонија за инертен отпад-градежен шут, па 
овој вид отпад завршува на дивите депонии или во контејнерите за комунален 
отпад.  
Проценето е дека на територијата на Општината  количината  создаден 
комунален отпад во 2007-ма година изнесувала околу 4.940 т, од кои околу 1.300 т 
(26%) е биоразградлив отпад, 590 т (11.9%) е отпадна хартија (претежно картон), 
околу 470 т (9,6%) е пластика (вклучувајќи ПЕТ шишиња), 130 т (2.6%) се отпадни 
метали, а околу 1.523 т (31%) е мешан ситен отпад со застапеност на 
биоразградлив отпад од 60%, па вкупната количина биоразградлив отпад 
достигнува маса од околу 2.200т. Количината на комерцијален отпад (комунален 
отпад кој не е создаден од домаќинствата) е проценета  на околу 1.332 т/година. 
Опасните состојки на отпадот од домаќинствата се проценети на околу 10 
т/година (0,2%). За Општина Ресен, карактеристични се два вида посебни видови 
неопасен отпад: скапани јаболка во количина од 8.000¬15.000 т/година и прачки 
од поткастрување на јаболкови дрвја, во количина од 10.000-14.000 т/година. За 
останатите специјалните текови отпад не се правени проценки (првенствено, 
поради тоа поголемиот број на овие видови отпад се во надлежност на 
централното управување), но се идентификувани изворите каде се создаваат како 
и негативните влијанија врз животната средина кои ги предизвикуваат (повеќе 
квалитативна отколку квантитативна проценка).   
Активностите за селективно собирање на отпадот (ПЕТ пакување и картони), во 
Општина Ресен, се отпочнатите во 2006-та година, со поставување на садови за 
селективно собирање на 3 собирни центри, а од неодамна во рамките на проектот 
спроведен од страна на СЗГ “Коалиција за перспективна Преспа”, селектирањето 
на ПЕТ амбалажата се практикува и по училиштата. Селектираниот отпад се 
собира од страна на ЈКП Пролетер.  
Како и за целата држава, така и за Општина Ресен, карактеристично е 
непочитување на правилото на немешање т.е. сегрегација на неопасниот од 
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опасниот отпад. Всушност, се додека нема соодветно решение (системи) за 
опасниот отпад од секаков вид на национално ниво, не можат да се очекуваат 
значајни резултати во овој поглед ниту на локално ниво.   
Општината истотака во минатото превзела одредени активности за намалување 
на биоразградливиот отпад кој се депонира (домашно компостирање во компостни 
јами, експериментално компостирање во кругот на фирмата "Swisslion"), но овие 
активности не покажале одржливост на подолг период.  
Општината не располага со база на податоци за отпадот кој се создава и како се 
постапува со него, па оттука резултира и отсуството на мониторингот во 
управувањето со отпадот.  
Општиот заклучок би бил дека состојбата во управување со отпадот е на повисоко 
ниво во споредба со состојбата карактеристична за државата како целина, но 
сепак, од аспект на европските стандарди се оценува како незадоволителна 
(несоодветна инфраструктура, ниска јавна свест, недоволно познавање на 
современиот пристап во управувањето со отпадот, неефикасност на системот на 
казнување.  
Во Општина Ресен услугата на собирање, транспортирање и депонирање на 
отпад се наплаќа по цени изразени како МКД/м2 пооделно формирани за 
покриена површина и дворно место, и диференцирани по вид на корисници: 
домаќинства во градот Ресен; домаќинства во руралниот дел (се наплаќа за 
дворно место само до 100м2) и деловни субјекти. Генерално, собраните приходи 
не се доволни да ги покријат трошоците за обезбедување на услугите, бидејќи 
наплатата не е целосна ( 65-70%) .  
Јавното-приватно партнерство е во почетна фаза (мал дел од туристичките 
населби во текот на летото се опфатени со услугата на приватен оператор и 
резултатите од соработката се позитивни) и освен во собирањето на металите, 
приватниот сектор не е присутен во собирањето на останатите видови отпад.  
Предвидувањата за идните состојби, како основно сценарио без примена на 
мерките на Планот, базираат на анализа на движечките сили на создавањето на 
отпадот: природниот годишен прираст на населението и очекувањата за 
интензифициран стопански развој и пораст на БДП што ќе резултира со раст на 
животниот стандард, а како последица на последното, пораст на создавањето на 
отпадот од 0,5%/година. Имено, количината создаден комунален  отпад во 
последната година на планскиот период би се зголемила за 350т. Во отсуство на 
плански активности како противмерка, состојба значајно би се влошила.  
Планот се фокусира на активности со кои последиците од можните влошени 
состојби по прашањето на отпадот во планскиот период можат да се елиминираат 
па и да се подобрат состојбите карактеристични за периодот пред изработката на 
Планот т.е. идентификувани до 2007 година. Во оваа смисла, Планот предвидува 
интензивна кампања за подигање на јавната свест во областа на превенција на 
отпадот и селективното собирање како на оние фракции од комуналниот отпад 
кои можат да бидат рециклирани во и вон Општината (ПЕТ, лименки и хартија од 
секаков вид) така и на фракции кои се опасна компонента на комуналниот отпад 
(батериите). Јавната кампања е специфицирана за одредени клучни целни групи, 
чија промена во однесувањето и потрошувачката може да даде најдобри ефекти 
во почетниот период.  
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Планот создава можности за постепено трансформирање на собирањето 
(особено селективното собирање) од чисто јавна услуга во јавно-приватно 
партнерство и партнерство со НВО секторот, како и подршка на постојните 
приватни иницијативи за собирање на метали при хармонизацијата на нивните 
активности со барањата на новото законодавство за постапување со овој вид 
отпад.  
Имајќи го во предвид барањето на европското законодавство за постепено 
елиминирање на биоразградливиот отпад од депониите, Планот посветува 
значајно внимание на сите опции за негово компостирање: домашно-
индивидуално компостирање, централизирано компостирање, мулчирање како и 
на опцијата да се искористи неговата енергетска вредност.  
Планот го предвидува домашното компостирање како основен модел на 
компостирање во руралните области, кое освен со мал иницијален трошок, се 
карактеризира како операција без оперативни трошоци (за транспорт и 
депонирање, а се вклучува во активностите на превенција т.е. е највисоко во 
хиерархијата за управување со отпад , бидејќи создадениот отпад не стигнува до 
системот на собирање). Од научно-техничката светска јавност, домашното 
компостирање е оценето како операција која создава најмала количина 
стакленички гасови и ги елиминира сите опасности и трошоци врзани за 
транспортот и понатамошното постапување. Сепак, со оглед на претходните 
искуства, Планот предлага да се воведува постепено, најпрво како пилот проект 
во населенено место избрано врз основа на утврдени критериуми, а потоа по 
моделот на доброволно пристапување поддржано со одредени поволности кои ќе 
ги обезбеди Општината.  
Планот предвидува воспоставување на индивидуално компостирање и во ОСУ 
"Цар Самоил" каде постојат совршени услови за негово одржливо опстојување 
(постојат просторни услови за поставување на серија поединечни компостери, има 
изобилство на квалитетен материјал за компостирање, има кадар кој е солидно 
запознаен со биохемизмот на процесот за компостирање, има лозови насади кои 
се најповолна земјоделска култура за користење на компост, се ориентирани кон 
промоција на органско земјоделие за што компостот е незаменлива "суровина" и 
конечно, наставниот кадар има голем интерес да го спроведе). Сето тоа, 
претставува потенцијал оваа "инсталација" да прерасне во демонстрационен 
(нагледен) и образовен центар за компостирање како на локално, така и на 
национално ниво.  
Сепак, Планот предвидува активности и за централизирано компостирање како 
стожерен систем кој ќе ги прифати големите количини земјоделски отпад 
(воглавно скапани јаболка, со проценета количина од 8.000-10.000 т/година) и 
вишоците биоразградлив отпад од урбанизираните подрачја (станбените згради, 
куќи и институции без дворови и сл. во количина од околу 2.000 т/година). Оваа 
предложена активност мора да се провери преку изработка на Студија на 
изводливост која треба да ја испита и можноста за квалифицирање како ЦДМ ( 
Clean Development Mechanism)  проект, во рамките на спроведување на 
Протоколот од Кјото, чиј потписник е Република Македонија. Студијата за 
одржливо управување со отпадот во Општината која се изработува од страна на 
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италијански релевантни институции, а со финансиска подршка на Фондацијата  
"Вили Брант" ќе даде дополнителни насоки во однос на ова прашање.   
Општината Ресен се карактеризира и по создавање на големи количини 
земјоделски отпад-прачки од сезонското поткастрување на јаболкниците (10 
м3/ха, со засадена површина од 4.000 ха) па за овој отпад се планира 
спроведување на мулчирање за ситните гранки и изградба на "инсталација" за 
коритење на енергетската вредност на останата дрвна маса. Предложената 
активност за користење на дрвната маса како биогориво мора истотака да се 
провери преку изработка на Студија на изводливост која треба да ја испита и 
можноста за квалифицирање како ЦДМ проект, во рамките на спроведување на 
Протоколот од Кјото.  
Планот предвидува активности за постепено проширување на селективно 
собирање на ПЕТ шишиња, лименки и картони, бидејќи во земјата постојат 
приватни оператори кои можат да ги откупат овие пакувања и рециклатор на 
отпадна хартија -фирмата Комуна. Оваа активност се предлага за урбаниот дел 
од Општината (и во сезоната, на плажите). Работата на терен би ја обавувале 
лица од ЈКП Пролетер. Одржливоста на системот зависи и од одржувањето и 
надградбата на основните средства, па затоа Планот предвидува Општината, со 
подршка другите Општини од земјата или регионот, да поднесат барање за 
корекција на одредбите на ЗЖС, а во врска со висината и постапките пропишани 
за надоместокот за пакувања. Финансиска подршка за оваа активност може да се 
побара и од производителите и увозниците на пијалаци пакувани во ПЕТ шишиња 
и лименки, со што тие би исполниле барем мал дел од своите обврски според 
начелата  "одговорност на производителот" и " добро корпоративно управување".  
Планот предлага пилот проект за селективно собирање на преносливи батерии и 
нивно складирање заради отстранување (преку системот на управување на 
опасен отпад кој неминовно мора набрзо да биде воспоставен на централно ниво) 
или извоз. Бидејќи постапувањето со оваа опасна компонента на комуналниот 
отпад секаде во светот се спроведува во согласност со начелото "одговорност на 
производителот", се предлага да се испита како модел со финансиска подршка од 
средствата на Програмата за инвестирање во животната средина на МЖСПП (или 
од средства на производителите и увозниците на преносливи батерии, но со 
посредство на МЖСПП).  
Планот предвидува активности за покренување и подршка на постојните 
иницијативи на централно ниво за постапување со останатите посебни видови 
отпад, кои всушност и не се надлежност на Општината според ЗУО (медицински 
отпад, земјоделски отпад, отпадни масла, искористени возила, отпадна 
електрична и електронска опрема, стари гуми и сл.).   
Планот опфаќа и интервентни активности со кои ќе се подигне квалитетот и ќе се 
прошири опфатот на населението со постојната услуга, т.е. ќе се обезбеди 
подоследна примена на принципот "универзалност на услугата".  
Како стратешка определба по прашањето на отстранувањето на комуналниот и 
друг вид неопасен отпад, Планот се фокусира на депонирањето и го подржува 
регионалниот пристап. Од овие причини, Планот предвидува активности -
иницијативи за воспоставување на меѓу-општинско јавно претпријатие кое би се 
јавило како краен корисник на ИПА средствата за реализација на Проект за 
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интегрирано управување со отпадот на регионално ниво (пелагониски регион). 
Предвидените активности за превенција, селективно собирање и преработка на 
отпадот се гледаат како елемент кој може да ја зголеми подобноста на проектот 
за добивање средства како од ИПА, така и од други странски донатори и 
кредитори кои инсистираат на доследно придржување кон политиките на ЕУ, а 
секако ќе ги намали трошоците за транспорт (според наодите на Нацрт ревизијата 
на НПУО, трошоците за дизел гориво учествуваат со 50% во трошоците за 
транспортирање на комуналниот отпад) и депонирање (кое ќе се наплатува врз 
основа на истоварена маса -МКД/ т). Со оглед на значајот на Општината Ресен и 
уште неколку Општини од регионот за развој на туризмот и изобилството на 
природни и културни заштитени подрачја, планот предвидува лобирање кај 
централната власт за давање приоритет на пелагонискиот регион за проектот на 
интегрирано управување со отпадот, ко-финансиран  со средствата на ИПА.  
Планот предвидува ремедијација на исполнетиот дел од постојната депонија, која 
ремедијација би започнала со проект за извлекување на метанот и негово горење 
до ЦО2. Оваа активност ќе вклучи и проценка на реалноста проектот за 
ремедијација да биде вклучен во портфолиото на депонии од Македонија кои се 
квалификуваат како ЦДМ проекти според Протоколот од Кјото.  
Планот предвидува воспоставување на депонија за инертен отпад-градежен шут, 
но неговото рециклирање не е предложено за овој плански период.  
Планот не предвидува промена на тарифите на услугата, бидејќи не може да ги 
процени реалните трошоци кои конечно ќе се утврдат со Проектот за 
пелагонискиот регион (меѓу другото и да се избегне двапати промена на 
тарифата, сметајќи дека Барањето за ИПА за пелагонискиот регион ќе добие 
висок приоритет и Проектот ќе биде реализиран во разумно кус период). Меѓутоа, 
Планот вклучува мерки со кои ќе се стимулира домашното компостирање 
(намалување на надоместокот за 10-15% за домаќинства кои доброволно ќе се 
вклучат во шемата за домашно компостирање) како и мерки за подобрување на  
наплатата (компензација со општо-корисна работа), покрај акциите за ригурозно 
санкционирање и казнување на неплаќачите.   
Акциите кои го олеснуваат спроведувањето на Планот се поделени и детално 
разработени во неколку области и тоа: Подготвителни активности за 
приклучување кон регионалниот систем за собирање, транспортирање и 
депонирање на комунален и друг неопасен отпад и затворање и ремедијација на 
постојната депонија; Итни интервенции во постојниот систем на собирање и 
депонирање на  комунален, друг неопасен отпад и инертен отпад (градежен шут); 
Превенција на отпад; Проширување на шемата за селективно собирање и 
третман; Преработка на биоразградлив отпад (компостирање, мулчирање и 
производство на топлинска/електрична енергија); Елиминација на диви депонии;  
Мониторинг на спроведување и ажурирање на Планот (по потреба), Корекција на 
локални прописи; Иницијативи за покренување активности на централно ниво 
(МЖСПП и други министерства и институции, Влада и сл.).  
Сите области се дополнително разработени преку повеќе задачи, а задачите се 
детализирани со повеќе конкретни акции за чие спроведување се посочени 
надлежните органи и институции, временската рамка на реализација, 
ориентациона цена за реализација и можните извори за финансирање.  
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Програмата за 2009 година ги селектира и дополнително ги специфицира 
задачите и активностите со кои треба да отпочне спроведувањето на Планот.  
Изработката на Планот за управување со отпад на Општина Ресен е финансиски 
подржана од Министерството за животна средина и просторно планирање со 
средствата за 2008-ма година од Програмата за инвестирање во животната 
средина, воспоставена од 2005 година со Законот за животна средина. 
 
 

С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н 
  
 

Бр. 07- 613 / 22            Претседател, 
05.03.2009 год.          Владимир Ќоропановски с.р. 
Ресен 
 
 
 

Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2009 
година 

 
 

KRATENKI 
 
 
ADKOM  Asocijacija na davateli na komunalni uslugi 
IPA   Instrument za predpristapna pomo{ 
ZELS    Zaednica na edinicite na lokalnata samouprava 
JKP   Javno komunalno pretprijatie 
JPP   Javno privatno partnerstvo 
LK   Lokalen komitet 
LS   Lokalna samouprava 
MZ   Mesna zaednica 
M@SPP  Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe 
NEAP   Nacionalen ekolo{ki akcionen plan  
NEAP 2  Nacionalen ekolo{ki akcionen plan 2 (2006-2012) 
NVO   Nevladina organizacija 
PET   Polietilen tereftalat 
RM   Republika Makedonija 
SS   Sopstveni sredstva 
SD   Sredstva od donatori 
SRRR             Sovet za ramnomeren regionalen razvoj   
SRPR   Sovet za razvoj na planskiot region 
M@S@M  Ministerstvo za `ivotna sredina, zemji{te i more 
 
 
 
 

mailto:M@S@M
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VOVED 

 

 

Soglasno Zakonot za upravuvawe so otpad (~len 19) za sproveduvawe na 

svoite Planovi za upravuvawe so otpad, op{tinite izgotvuvaat godi{ni 

Programi. Zakonot propi{uva, ovie Programi da se vo soglasnost so Planot i 

Programite za upravuvawe so otpadot koi gi donesuva organot na dr`avnata 

uprava. 

 So ovie Programi treba da se opredelat izvorite na finansirawe  na 

merkite i aktivnostite, kako i instrumentite za sproveduvawe na programite 

za upravuvawe so otpadot. 

Zakonot propi{uva (~l. 23, stav 2 i 3), deka gradona~alnikot na Op{tinata e 

dol`en sekoja godina do M@SPP da dostavuva izve{taj za sproveduvaweto na 

svoite programi za upravuvawe so otpad za koj predhodno e dobiena soglasnost 

od Sovetot na op{tinata, najkasno do 28-mi fevruari vo tekovnata godina za 

programata od prethodnata godina. 

Ovaa Programa e izrabotena soglasno barawata na Zakonot za upravuvawe so 

otpadot, so toa {to prete`no se koristeni preporakite na NEAP 2    (2006-

2012), Strategijata za upravuvawe so otpad na Republika Makedonia (2008-

2020) i  Nacionalniot plan za upravuvawe so otpad (2008-20014) . 
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           OBLAST:  PRIKLU^UVAWE KON REGIONALNIOT SISTEM ZA SOBIRAWE, TRANSPORTIRAWE I DEPONIRAWE NA OTPAD I 
                                               ZATVORAWE I REMEDIJACIJA NA POSTOJNATA DEPONIJA  

 

Merka 1: Lobirawe kaj centralnata vlast za davawe prioritet (zaradi dopolnitelen kriterium-turisti~ki podra~ja i za{titeni 
podra~ja  na RM) za izrabotka na Studija za izvodlivost  za integrirano upravuvawe so KO za pelagoniskiot region  so sredstva od IPA 
 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Organizirawe konsultativni sostanoci so op{tinite od 
regionot i M@SPP za realizacija na konceptot za 
upravuvawe so otpadot na regionalno nivo (preku 
Sovetot za razvoj na planskiot region i Sovetot za 
ramnomeren regionalen razvoj) 

Op{tina Resen vo 
sorabotka so drugite 
Op{tini od regionot,  
SRPR i SRRR 

Prv kvartal  
2009 

/ / 

 
 

 OBLAST: ITNA  INTERVENCIJA VO POSTOJNIOT SISTEM ZA SOBIRAWE (bez selekcija) I DEPONIRAWE NA KOMUNALEN    
                                                                       OTPAD I INERTEN OTPAD (grade`en {ut) 
Merka 1: Nabavka na novi kontejneri i zamena na otslu`eni (1.1m3)  

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Sobirawe na otslu`enite kontejneri 

 Popravka kade e mo`no 

 Izgradba na platoa/zasek vo trotoar za kontejnerite 

 Nabavka na 30 (1.1m3) novi kontejneri i nivno 
postavuvawe  

 
 

Op{tina Resen,  
JKP Proleter 

 
 

Kontinuirano vo 
2009 

 
 

12.350 EUR*

 
 

SD, SS 

* Buxetot e presmetan za plasti~ni kontejneri so edini~na cena od 350 EUR t.e. 10350EUR; dokolku se nabavuvaat od sopstveni sredstva, mo`e da  
      se nabavat metalni kontejneri po cena od 200 EUR (koi se pomalku podlo`ni na o{tetuvawe); 
** 2000EUR se planirani za platoa/zaseci vo trotoarite 
 

Merka 2: Nabavka na kanti za centralnoto gradsko podra~je 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 postavuvawe na 625 kanti (120l) vo centralnoto gradsko 
podra~je  

Op{tina Resen,  
JKP Proleter 

Kontinuirano vo 
2009 

12.500 EUR  
(po cena od 20 

EUR / kanta)

 
SS, SD 
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Merka 3: Nabavka na specijalizirano vozilo* 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Raspi{uvawe tender 

 Sproveduvawe na tenderska postapka 

 Nabavka na specijalizirano vozilo za transport na 
pakuvawa od pesticidi 

 
Op{tina Resen,  
JKP Proleter 

 
2009 

 
80.000 EUR 

 
SD 

*dokolku ne se obezbedat sredstva vo 2009, aktivnosta }e se prefrli za narednata godina 

Merka 4: Podobruvawe na upravuvaweto so deponijata 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Ureduvawe na pristapniot pat 

 Izrabotka na procedura za upravuvawe na deponijata 

 Sproveduvawe na procedurata 

 Kontrola zaradi suzbivawe na po`ari 

 
 

Op{tina Resen, JKP 
Proleter 

 
 

2009 

 
 

12.000 EUR

 
 

SS, SD, M@SPP 

Merka 5: Rekultivacija na zapolnetiot del na deponijata (uslovno)* 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izrabotka na Studija za izvlekuvawe i gorewe na 
metanot od postojnata deponija (kako CDM – Clean 
Development Mechanism proekt); 

 postepeno rekultivirawe na deponijata i nejzina 
transformacija vo recikla`en centar. 

 
 

Op{tina Resen, 
JKP Proleter, M@SPP 

 
 

2009 

 
Spored 

Studijata za 
CDM  

Op{tina Resen, 
M@SPP, privatni 
firmi od zemjata i 
stranstvo, Fondacija 
Vili Brandt i drugi 
stranski institucii 

 Sproveduvaweto na ovaa merka vo 2009-ta godina }e zavisi od toa dali }e mo`e da se kvalifikuva kako CDM proekt. Dokolku ne se uspee, 
}e se       

       realizira vo ramkite na integriranoto upravuvawe so otpadot na regionalno nivo. 

 

Merka 6: Voveduvawe na JPP so doma{ni/stranski partneri i partnerstvo so NVO-i 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Analiza na potrebi i mo`nosti za voveduvawe na JPP 
 

Op{tina Resen, 
JKP Proleter 

kontinuirano 
2009 

 
/ 
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Merka 7: Osnovawe na deponija za grade`en {ut 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Utvrduvawe na lokacija; 

 Obezbeduvawe na potrebna dokumentacija; 

 Organizirawe na deponijata ( podgotovka na terenot, 
ograduvawe, utvrduvawe na rabotno vreme, izrabotka na 
informativno liv~e i distribucija do naselenieto 
(pravni i fizi~ki  lica) 

 
 

Op{tina Resen,  
JKP Proleter 

 
 

Vtor kvartal 
2009 

 
 

25.000 EUR 

 
 

SS 

 

OBLAST: PREVENCIJA NA OTPAD 

Merka 1: Javna kampawa i edukacija 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izrabotka na bro{uri 

 Izrabotrka na informativni liv~iwa 

 Izrabotka na TV spotovi 

 Odr`uvawe na obuki vo u~ili{ta i administracija  
( op{tina, mesni zaednici, sud, bolnica, NVO-i aktivni vo 
razli~ni oblasti). 

 
 

Op{tina Resen, NVO-i  

 
 

Kontinuirano 
 2009 

 
 

3.750 EUR 

 
 

SS , M@SPP i SD 

Merka 2: Organizirawe akcii za donirawe 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Organizirawe na akcii po u~ili{tata (kraj na u~ebna 
godina) 

 Organizirawe na op{tinska akcija (1-2 pati:prolet-esen)

 
Op{tina Resen, NVO-i 

 
2009  

1-2 pati 

 
1.000 EUR 

 
SS , M@SPP i SD 

Merka 3: Vospostavuvawe na ponuda i pobaruva~ka na iskoristeni predmeti 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Formirawe i odr`uvawe na web aplikacija, po modelot 
na aplikacijata  "Odgovornost preku transparentnost" 

Op{tina Resen Kontinuirano 
2009 

500 EUR SS , M@SPP i SD 
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OBLAST: ORGANIZIRAN SISTEM ZA SELEKTIVNO SOBIRAWE I TRETMAN 
 
Merka 1: Izrabotka na {emi za sistemot selektivno sobirawe na PET {i{iwa, limenki i karton 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Utvrduvawe na redosledot na reonite koi }e se vklu~at 
vo sistemot so vremenska ramka (najprvo centralnoto 
gradsko podra~je i pla`ite*, a potoa poodale~enite 
mesta i pogusto naselenite mesta**) 

 Usvojuvawe na {emite od Sovetot na Op{tinata; 
 

 
Op{tina Resen, NVO-i, 

JKP Proleter   

 
Prv kvartal na 

2009-ta 

 
/ 

 
 

        *Pro{iruvawe na brojot na sobirnite centri vo gradot Resen (kaj benziskata MAK PETROL pokraj regionalniot par Resen-Ohrid, Gorna xamija, naselba  
          Crkvi{te, avtobuska stanica, kaj Domot na kulturata Dragi Tozija, do h.Kitka, na ul:Josif Josifovski) 

 i pla`ite (Asamati, Pretor, Slivnica, Krani, Dolno Dupeni, Ote{evo, Stewe)  
**Vo 2010 godina vospostavuvawe na sobirni centri vo Jankovec, Carev Dvor, Drmeni, Pokrvenik, Stewe, Podmo~ani, Grn~ari, Krani, Nakolec, Dolno Dupeni 
 

Merka 2: Realizacija na javna kampawa za potrebata od selektivno sobirawe i reciklirawe 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Podgotvuvawe na raboten plan za podigawe javna svest 
za  potrebata od reciklirawe  

 Definirawe na celni grupi 

 Rabotni sredbi i predavawa na razli~ni nivoa 

 Izrabotka na bro{ura za selektivno sobirawe na 
reciklabilnite materii i nivnata vrednost kako 
sekundarni surovini  

 Izrabotka na informativni listovi koi }e se 
distribuiraat so smetkite za otpad 

 Izrabotka i emituvawe na TV spotovi i poraki 

 Izvestuvawa na javnosta za realiziranite aktivnosti 

 
 
 
 

Op{tina Resen vo 
sorabotka so NVO-i i 

konsultanti 

Prv kvartal 
2009-ta za 
naselenieto  
koe gravitira 
kon prvite 
vospostaveni 
sobirni centri, 
a potoa i 
kontinuirano 
spored {emite 
od Merka 1 

 
 
 
 

2.500 EUR 

 
 

 
 

SS, M@SPP i SD 
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Merka 3: Vospostavuvawe na sobirnite centri za  selektivno sobirawe na kartoni, PET {i{iwa i limenki i nivno     
                skladirawe, tretman(balirawe) i proda`ba 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Obezbeduvawe na grade`na infrastruktura za 
skladirawe i tretman na PET {i{iwa, limenki  i 
karton*; 

 Nabavka na kontejneri, xambo vre}i, metalni mre`asti 
boksovi za sobirawe na kartonskata ambala`a**  

 Postapka za dobivawe na dozvola za skladirawe i 
tretman 

 Sklu~uvawe dogovori za partnerstva; 

 Pro{iruvawe na opfatenosta so {emata 

 
 
 
 

Op{tina Resen JKP 
Proleter, NVO-i  

 

 
 
 
 

Po~uvaj}i od 
vtor kvartal  

2009  

- 5.000 za 
grade`na 
infrastruk
tura; 
- 5.000 EUR 
za 
plasti~ni 
kontejneri 
(SD);*** 
- 500 EUR za 
metalni 
boksovi so 
xambo vre}i

 
 
 

SD, SS , M@SPP , 
,proizvoditeli na 

pijalaci pakuvani vo 
PET i limenki 

(Pivarnici vo Skopje, 
Prilep i dr.) 

*Grade`nata infrastruktura }e ja obezbedi JKP Proleter, i }e se realizira etapno (2009-2010) 
** Pro{iruvawe na brojot na sobirnite centri vo gradot Resen so 7 kontejneri od plastika  za PET {i{iwa i limenki (kaj benziskata MAK PETROL pokraj  
    regionalniot par Resen-Ohrid, Gorna xamija, naselba Crkvi{te, avtobuska stanica, kaj Domot na kulturata Dragi Tozija, do h.Kitka, na ul:Josif Josifovski) i  
7 za  pla`ite (Asamati, Pretor, Slivnica, Krani, Dolno Dupeni, Ote{evo, Stewe) i 4 boksovi od metalna mre`a   
     za PET {i{iwa ili kartoni (pozadi op{tinata, kaj starata ambulanta, na ul:Josif Josifovski i kaj prodavnicite kaj Gorna xamija), 
***Plasti~nite kontejnerite se smetani po cena od 350 EUR po par~e (dokolku se donacija). Dokolku se nabavat od sopstveni stredstva se prepora~uva bidat  
metalni mre`asti boskovi  so xambo vre}i (orientaciono 120 EUR po par~e) 
 
 

Merka 4: Pilot proekt za voveduvawe na selektivno sobirawe na prenoslivi baterii (uslovno)* 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Razrabotka na {emata; 

 Obezbeduvawe na finansiska podr{ka od/so pomo{ na 
M@SPP; 

 Sproveduvawe na {emata; 

 Prezentacija na rezultatite od pilot proektot -2009; 

 Sklu~uvawe dogovori so proizvoditeli i uvoznici na 
prenoslivi baterii za pro{iruvawe na {emata; 

 
Op{tina Resen JKP 
Proleter, M@SPP, 

proizvoditeli i 
uvoznici na prenoslivi 

baterii 

 
 

Vtor kvartal 
2009  

 
 

4.000 EUR 

 
SS , M@SPP, 
Proizvoditeli i 
uvoznici na 
prenoslivi baterii, 
SD 

* dokolku pilot proektot e finansiski podr`an od M@SPP i/ili proizvoditeli i uvoznici na prenoslivi baterii 
 
 
 
 

mailto:M@SPP
mailto:M@SPP
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OBLAST: PRERABOTKA NA BIORAZGRADLIV OTPAD (KOMPOSTIRAWE, MUL^IRAWE, PROIZVODSTVO NA 
TOPLINSKA/ELEKTRI^NA ENERGIJA) 

 
Merka 1: Voveduvawe na doma{no (individualno) kompostirawe - OSU "Car Samoil"  

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izrabotka na komposteri od lokalen zanaet~ija; 

 Otpo~nuvawe so kompostiraweto  

 Promocija na rezultatite; 

 Javna kampawa za prifa}awe od doma}instva vo ruralni 
oblasti (demonstrirawe na proizvod i postapka); 

 Anketirawe na doma}instva za dobrovolno  priklu~uvawe 
kon sistemot vo 2010 godina 

 
 
 

Op{tina Resen, 
u~ili{ta, NVO-i  

 
 
 

2009 

 
 
 

5.000 EUR 

 
 
 

SS , M@SPP i SD 

Merka 2: Voveduvawe na centralizirano kompostirawe- skapani jabolka i biorazgradliv otpad od doma}instva vo 
urbani sredini (uslovno)*  

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izrabotka na studija za izvodlivost so pove}e 
alternativni tehni~ki re{enija so analiza za 
potencijal na CDM proekt*; 

 Zatvorawe na finansiska konstrukcija vrz osnova na 
studijata 

 
 

Op{tina Resen, 
M@SPP, JKP Proleter, 

NVO-i  

 
 

2009 

 
Spored naodite 
na Studijata za 
izvodlivost i 

tenderot za 
izgradba 

 

SS , M@SPP, SD 
(Fondacija Vili 
Brandt, M@SZM 
na Italija, i dr), 

privatni 
kompanii 

*Ovaa merka nema da mo`e da se sprovede bez stru~na i finansiska podr{ka od M@SPP i stranski firmi i donatori; mo`e da se kombinira so merka 3. 

Merka 3: Iskoristuvawe na otpadot kako izvor na energija- pra~ki i {umski i industriski biorazgradliv otpad od  
(uslovno)* 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izrabotka na studija za izvodlivost so pove}e 
alternativni tehni~ki re{enija so analiza za 
potencijal na CDM proekt 

 Zatvorawe na finansiska konstrukcija za studijata i 
izvedba na infrastrukturata 

 
 

Op{tina Resen, 
M@SPP, JKP Proleter, 

NVO-i  

 
 

2009 

 

Spored naodite 
na Studijata za 
izvodlivost i 

tenderot za 
izgradba 

SS , M@SPP, SD 
(Fondacija Vili 
Brandt, M@SZM 
na Italija, i dr), 

privatni 
kompanii 

*Ovaa merka nema da mo`e da se sprovede bez stru~na i finansiska podr{ka od M@SPP i stranski firmi i donatori; mo`e da se kombinira so 
merka 2 

mailto:M@SZM
mailto:M@SPP
mailto:M@SZM
mailto:M@SPP
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Merka 4: Pro{iruvawe na postojnata praksa na mul~irawe 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Indivudialna nabavka na mul~eri ili zdru`uvawe na 
pove}e farmeri 

Privatni farmeri Kontinuirano 
2009-2013 

/ / 

 
OBLAST: DIVI DEPONII 

 
Merka 1: Izrabotka na plan za zatvorawe na divi deponii 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Analiza na terenot 

 Procenka na rizikot 

 Rangirawe na divi deponii po prioritet 

 
Op{tina Resen, JKP 

 
Prv kvartal 

2009 

 
1000 EUR 

 
 

SS 

Merka 2: Zatvorawe na divite deponii 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Raspi{uvawe na tender za zatvorawe i remedijacija 

 Ocenka na ponudenite tehni~ki re{enija / metodi za 
zatvorawe i remedijacija 

 Izbor na najpovolen izveduva~; 

 Ras~istuvawe i remedijacija  

 Nadzor pri vr{ewe na rabotite 

 
 

Op{tina Resen, JKP 

 
 

Vtor kvartal 
2009 

 
 

5.000 EUR 

 
 

SS., M@SPP i SD 

Merka 3: Vospostavuvawe na soodveten monitoring i sistem na kaznuvawe 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Nazna~uvawe na odgovorno lice za UO vo Op{tinata 

 Izrabotka na plan za redoven i povremen monitoring 

 Sproveduvawe na kazneni merki za prekr{itelite vo 
upravuvaweto so otpad (po soodvetnite zakoni) 

 
Op{tina Resen 

 

 
Prv kvartal 

2009 

 
 

 
SS 
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OBLAST: MONITORING  NA SPROVEDUVAWE I A@URIRAWE NA PLANOT 
 

Merka 1: Formirawe Lokalen komitet za sledewe na sproveduvaweto 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Odr`uvawe rabotni sostanoci na LK , usvojuvawe na 
izve{tai i davawe preporaki 

 
Op{tina Resen 

 

 
Kontinuirano 

 
/ 

 

 

Merka 2: Unapreduvawe i pro{iruvawe  na  bazata  na podatoci 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Evidentirawe na koli~inite otpad po vidovi, podatoci 
za  korisnicite na uslugite, strukturata po dejnosti, 
pokrienost na terenot, naplata po grupi korisnici i sl.  

 Odr`uvawe na bazata (obrabotka na podatoci i 
a`urirawe) 

 
Op{tina Resen, 
JKP Proleter 

 
Kontinuirano 

 
2.500 EUR 

 
SS 

Merka 3: Ocenuvawe na sproveduvaweto so koristewe na predlo`enite indikatori 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Merewe na postignatite rezultati Op{tina Resen , LK Kontinuirano  /  

Merka 4: Izgotvuvawe na godi{ni izve{tai za sproveduvawe 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Izgotvuvawe na godi{ni izve{tai 

 Usvojuvawe na izve{taite od LK 

 
Op{tina Resen 

 

 
posleden 

kvartal 2009 

 
/ 

 

Merka 5: A`urirawe na planot 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Korekcija na Planot(dokolku e potrebno) i izrabotka na 
godi{ni programi 

 
Op{tina Resen, LK  

posleden 
kvartal 

2009 

 
1.000 

 
SS 
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OBLAST: KOREKCIJA NA LOKALNI PROPISI 
 

Merka 1: Izmena i dopolnuvawe na postoe~kata lokalna regulativa 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Revizija na postoe~kata regulativa 

 Izrabotka na novi lokalni propisi soglasno novoto 
zakonodavstvo na RM i preporakite na Planot; 

 Usvojuvawe na izmenetata regulativa od Sovetot 

 Sproveduvawe na regulativata 

 
Op{tina Resen , JKP 

 

 
2009 

 
/ 

 
 

 

OBLAST: INICIJATIVI ZA POKRENUVAWE AKTIVNOSTI OD STRANA NA M@SPP 
 

Merka 1: Re{avawe na problemot so upravuvaweto so medicinskiot otpad 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Poddr{ka na inicijataivata na M@SPP za centralno 
(regionalno) integrirano upravuvawe so medicinskiot 
otpad 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
Prv kvartal 

2009 

 
/ 

 

Merka 2: Re{avawe na problemot so upravuvaweto so opasen industriski otpad 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Poddr{ka na inicijataivata na M@SPP za centralno 
(regionalno) integrirano upravuvawe so opasen 
industriski otpad 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
Prv kvartal 

2009 

 
/ 

 

Merka 3: Re{avawe na problemot so upravuvaweto so otpadot od `ivotinski tkiva 

Aktivnosti Odgovorna 
institucija 

Vremenska 
ramka 

Buxet Izvori na 
finansirawe 

 Inicirawe na integralno re{avawe na problemot na 
centralno nivo 

 Priklu~uvawe kon integralnoto re{avawe (uslovno) 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
Prv kvartal 

2009 

/  
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Merka 4: Re{avawe na problemot so upravuvaweto so otpadni gumi 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Podr{ka na inicijativata na M@SPP za  integralno 
re{avawe na problemot na centralno nivo 

 Priklu~uvawe kon integralnoto re{avawe (uslovno) 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
2009 

 
/ 

 

Merka 5: Re{avawe na problemot so upravuvaweto so otpadni masla 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Inicirawe na integralno re{avawe na problemot na 
centralno nivo 

 Priklu~uvawe kon integralnoto re{avawe (uslovno) 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
2009 

 
/ 

 

Merka 6: Re{avawe na problemot za ambala`a od pesticidi 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Inicirawe/realizacija na integralno re{avawe na 
problemot na lokalno / centralno nivo (spored naodite 
na proektot koj se izveduva od strana na UNDP) 

 Priklu~uvawe kon integralnoto re{avawe (uslovno) 

 
Op{tina Resen, SRPR, 

SRRR 

 
Prv kvartal 

2009 

Spored 
naodite na 
proektot koj 
se 
sproveduva 
od strana na 
UNDP 

 
SD, SS, M@SPP 

Merka 7: Korekcija na nadomestokot za PET ambala`a i limenki 
Aktivnosti Odgovorna 

institucija 
Vremenska 

ramka 
Buxet Izvori na 

finansirawe 

 Inicirawe na postapka za korekcija vo sorabotka so 
NVO-i, drugi op{tini, SRPR, SRRR, ZELS i ADKOM 

NVO i Op{tina Resen 
vo sorabotka so drugi 
op{tini, SRPR, SRRR, 
ZELS, ADKOM, M@SPP 

 
Prv kvartal 

2009 

 
/ 

 

 
              С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н 
 
Бр. 07 – 613 / 22            Претседател, 
05.03.2009  год.           Владимир Ќоропановски с.р. 
Ресен 
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31. 

 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 38 од Статутот на 
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам 

  

ЗАКЛУЧОК 
 

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош. 

 

Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош, што Советот на 
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 05.03.2009 година. 
 

 
Бр. 08-694/21               Градоначалник                      
09.03.2009 год.                  на Општина Ресен 
Ресен                      Димитар Бузлевски с.р. 
                       

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на 
Општина Ресен на седницата одржана 05.03.2009 година, донесе 

 

ОДЛУКА   

за доделување на парична помош 

 

Член 1 

Со оваа Одлука се определува висината на паричната помош, изворот од 
каде ќе се обезбедат средствата како и начинот на исплаќање. 

Член2 

Парична помош се доделува на Мамудовски Љутви од Ресен ул. 
„Преспанска,, бр. 33. 

Паричната помош се доделува за санирање на штетата настаната од пожар 
над негов помошен објект. 
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Член 3 

Висината на паричната помош е сразмерна на настанатата штета, како 
помош и изнесува 60.000,оо денари. 

Член4 

Средствата за паричната помош ќе се обезбедат и исплатат од Буџетот на 
Општина Ресен. 

Паричните средства ќе се исплатат на банкарска сметка на име на 
оштетениот. 

      Член 5 

Оваа Одлука ќе ја изврши Градоначалникот на општината. 

Член 6 

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

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

Бр.07-613/23     Претседател, 

05.03.2009 год.      Владимир Ќоропановски с.р. 

Р е с е н 
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