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1.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работата на

Општинската изборна комисија – Ресен за локалните избори 2013
година за избор на членови на Советите на Општините и Советот
на Градот Скопје и за избор на Градоначалниците на Општините и

за Градоначалник на Градот Скопје

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работата на
Општинската изборна комисија – Ресен за локалните избори 2013 година
за избор на членови на Советите на Општините и Советот на Градот
Скопје и за избор на Градоначалниците на Општините и за
Градоначалник на Градот Скопје , што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/1 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако го разгледа
Извештајот за работата на Општинската изборна комисија – Ресен за
локалните избори 2013 година за избор на членови на Советите на
Општините и Советот на Градот Скопје и за избор на Градоначалниците
на Општините и за Градоначалник на Градот Скопје, го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Извештајот за работата на Општинската изборна
комисија – Ресен за локалните избори 2013 година за избор на
членови на Советите на Општините и Советот на Градот Скопје и
за избор на Градоначалниците на Општините и за Градоначалник
на Градот Скопје

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/4 Претседател,
29. 05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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2.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Финансискиот извештај за
реализирани приходи и трошоци за спроведување на изборите

преку општинските комисии и изборната комисија на градот Скопје,
во 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот извештај за
реализирани приходи и трошоци за спроведување на изборите преку
општинските комисии и изборната комисија на градот Скопје, во 2013
година, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата
одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/2 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако го разгледа
Финансискиот извештај за реализирани приходи и трошоци за
спроведување на изборите преку општинските комисии и изборната
комисија на градот Скопје, во 2013 година го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Финансискиот извештај за реализирани приходи и
трошоци за спроведување на изборите преку општинските
комисии и изборната комисија на градот Скопје, во 2013 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/5 Претседател,
29. 05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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3.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Заклучокот по Кварталниот извештај за

извршување на Буџетот на Општина Ресен за I квартал

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општина Ресен за I квартал, што Советот на
Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 29.05.2013
година.

Бр.08-1576/3 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако го разгледа
Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за I
квартал,  го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот
на Општина Ресен за I квартал.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/6 Претседател,
29.05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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4.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на  Заклучокот по Програмата за одбележување

на годишнини на значајни настани и истакнати личности од
НОАВМ 1941-1945 година од нашето подалечни историско минато

на Општината Ресен и Република Македонија за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Програмата за одбележување на
годишнини на значајни настани и истакнати личности од НОАВМ 1941-
1945 година од нашето подалечни историско минато на Општината
Ресен и Република Македонија за 2013 година, што Советот на
Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 29.05.2013
година.

Бр.08-1576/4 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако ја  разгледа Програмата
за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати
личности од НОАВМ 1941-1945 година од нашето подалечни историско
минато на Општината Ресен и Република Македонија за 2013 година, го
донесе следниот,

З  А  К  Л У  Ч  О  К

1. Се усвојува Програмата за одбележување на годишнини на
значајни настани и истакнати личности од НОАВМ 1941-1945
година од нашето подалечни историско минато на Општината
Ресен и Република Македонија за 2013 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/7 Претседател,
29.05.2013 год.              Методија Пашковски с.р
Ресен
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5.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за измени на Одлуката за

определување на висината на комуналната такса за користење на
просторот пред деловните простории за вршење на дејност

Се прогласува Одлуката за измени на Одлуката за определување
на висината на комуналната такса за користење на просторот пред
деловните простории за вршење на дејност, што Советот на Општината
Ресен го донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/5 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 23 став 1 точка 5 од
Статутот на општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр.
7/10) и член 2 став 2 од Законот за комунални такси („Службен весник на
РМ“ бр.61/04, 64/05, 63/07 и 123/12), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 29.05. 2013 година донесе

О Д Л У К А
за измени на Одлуката за определување на висината на

комуналната такса за користење на простор пред деловните
простории за вршење на дејност

Член 1
Во Одлуката за определување на висината на комуналната такса

за користење на простор пред деловна просторија за вршење на дејност
Бр.07-294/8 од 28.04.2005 година објавена во („Службен гласник на
Општина Ресен“ бр. 3/05) во членот 2 бројот „15“ се заменува со бројот
„12“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен

гласник на Општина Ресен“

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/8 Претседател,
29.05.2013 год.  Методија Пашковски с.р
Ресен
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6.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Програмата за дополнување на програмата

за донесување на урбанистички планови за 2013 година

Се прогласува Програма за дополнување на програмата за
донесување на урбанистички планови за 2013 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/6 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање    ( ,, Службен весник на Република Македонија
,, бр. 70/13 – пречистен текст ) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 29.05.2013
година, донесе

П Р О Г Р А М А
За дополнување на програмата за

донесување на урбанистички планови за 2013 година

    Во Програмата за донесување на урбанистички планови за 2013
година под бр.07-3429/14 од 27.12.2012 година во глава III – Планови
финансирани од физички и правни лица после точка 8 се додава нова
точка 9 која гласи :

Точка 9 – Донесување на Детален урбанистички план за Зона 1,
блок 3 КО Ресен, Општина Ресен.

Планскиот опфат на ДУП за Зона 1, блок 3, КО Ресен, Општина
Ресен ги има следните граници :

Север : осовина на ул. 29ти Ноември
Исток : осовина на регулирано корито на Голема река
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Југ : ја пресекува КП 6384, граница на КП 4592/2 и КП 4592/1
Запад : граница на КП 4592/1, ја пресекува КП 6384 до почетна

точка.

Планскиот опфат има површина од 0,8ха.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/9         Претседател,
29.05.2013 год.       Методија Пашковски с.р
Ресен

7.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочување на постапка за изработка
на Детален урбанистички план за дел од Зона 1, блок 3, КП 4592/1 КО

Ресен Општина Ресен

Се прогласува Одлука за отпочување на постапка за изработка на
Детален урбанистички план за дел од Зона 1, блок 3, КП 4592/1 КО
Ресен Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/7 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз однова на член 11, 17 и 26 став 5 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( ,,Службен весник на Република Македонија ,,
бр. 70/13 – пречистен текст ) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1
точка 7 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен ,, бр.07/10 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
29.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За отпочување на постапка за изработка на Детален урбанистички

план за дел од Зона 1, блок 3, КП 4592/1 КО Ресен
Општина Ресен

Член 1
    Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка на Детален
урбанистички план за дел од Зона 1, блок 3, КП 4592/1 КО Ресен
Општина Ресен.

Границите на опфатот се :
Север: осовина на ул.29ти Ноември
Исток: осовина на регулирано корито на Голема река
Југ: ја пресекува КП 6384, граница на КП 4592/2 и КП 4592/1
Запад: граница на КП 4592/1, ја пресекува КП 6384 до почетна

точка.

Планскиот опфат има површина од 0,8 ха.

Член 2
    Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на
правно лице, а донесувач на планот е Општина Ресен.

Член 3
    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен
гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/10 Претседател,
29.05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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8.
Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Програмата за измени и дополнување на

Програмата ЈА0 – изградба на Јавното осветлување на подрачјето
на Општина Ресен за 2013 – 2014 година

Се прогласува Програмата за измени и дополнување на
Програмата ЈА0 – изградба на Јавното осветлување на подрачјето на
Општина Ресен за 2013 – 2014 година, што Советот на Општината Ресен
ја донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/8 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за локална самоуправа (
,, Службен весник на Република Македонија ,, бр.05/02 ) и член 21 став
13 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен ,, бр. 07/10 ), Советот на Општина Ресен, на седница одржана на
.05.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
За измени и дополнување на Програмата

ЈА0 – изградба на Јавното осветлување на подрачјето на Општина
Ресен

за 2013 – 2014 година

    По ставот В – финансиски средства, по алинеја 1 се додава нова
алинеја 2, која гласи:
    За проширување на уличното осветлување во градот Ресен потребни
се 1.500.000,00 денари, тие средства потребни за набавка, монтажа и
поврзување на метални столбови за улично осветлување во градот
Ресен, во се според предмерот за потрбните работи за изведување на
таков тип на инфрастуктурни проекти, кој е составен дела на оваа
Програма.

    Предмер за потребни работи:
1. Набавка и монтажа на главна разводна табла RT со вградена

опрема,
2. Испорака и монтажа на кабел во претходно ископан ров

PP 00/4x16………L=1.100,00 м
PP 00/3x2.5……...L=1.100,00 м

3. Набавка, монтажа и поврзување на светилки,
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4. Набавка и монтажа на метален столб за светилки со висина 10,00 м
и една лира 1.5 м, ( 23 метални столбови ),

5. Набавка и монтажа на бетонски темели со димензии 0.9 м х 0.9 м и
висина 0.8м комплет со анкер корпа и завртки ( 23 ком. ),

6. Набавка и монтажа во предходно ископан ров на FeZn лента 24 х 4
мм             ( 1.100,00 м ),

7. Набавка и монтажа на други потребни заштитни елементи за секој
столб,

8. Ископ и затрпување на ров со тампонски материјал со демензии 0.4
х 0.8 и 1.100,00 м,

9. Мерење на отпор на заземјување и издавање на протокол,
10.Издавање на атести за сите употребени материјали во тек на

изведбата.
   Со реализација на овој проект, ќе добиеме поквалитетна јавна услуга -
јавно осветлување во градот Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/11 Претседател,
29.05.2013 год.  Методија Пашковски с.р
Ресен

9.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за утврдување и донесување на основен

проект за улично осветлување на дел од ул. " Корчуланска " на влезот на
градот Ресен од страна на Битола.

Се прогласува Одлука за утврдување и донесување на основен
проект за улично осветлување на дел од ул. " Корчуланска " на влезот на
градот Ресен од страна на Битола, што Советот на Општината Ресен го
донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/9 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална
самоуправа ( ,, Службен весник на Република Македонија ,, бр.5/02 ) и
член 23 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен
гласник на Општина Ресен ,, бр.7/10 ), Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување и донесување на основен проект за улично

осветлување на дел од ул. " Корчуланска " на влезот
на градот Ресен од страна на Битола

Член 1

 Со оваа Одлука се утврдува донесување на Основен проект ( проект
за инфраструктура ) за улично осветлување, односно проширување на
улично осветлување на дел од улицата Корчуланска на влезот на градот
Ресен од страна на Битола во вкупна должина од 1.100,00м.

Член 2

 Основниот проект ќе ги обработи сите потребни елементи од
напојувањето до осветлувањето и заштитата.

Член 3

Основниот проект, проширувањето на уличното осветлување и сите
потребни работи за изведување на таков тип на инфраструктурни
проекти се регулираат со Јавна набавка согласност Законот за Јавни
набавки.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/12  Претседател,
29.05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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10.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за комунален ред

на подрачјето на Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за комунален ред на подрачјето на
Општина Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на
седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/10 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н       м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 12 од Законот за комунални дејности ("Сл.
весник на РМ" бр.95/12) и член 23 став 1 точка 20 од Статутот на
Општина Ресен ("Сл. гласник на општината Ресен" бр.7/2010), Советот
на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 29.05.2013 година,
донесе:

О Д Л У К А
за комунален ред на подрачјето на Општина Ресен

1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење

комуналните дејности на подрачјето на Општина Ресен, како и мерките
за нејзино спроведување.

Член 2
Комуналните дејности се определени со Законот за комунални

дејности.
Посебните услови и начинот на вршење на комуналните дејности,

освен за Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми,
водни и рекреативни површини; Одржување и користење на јавниот
простор за паркирање; Вршење на оџачарски услуги; Одржување на
комунални уреди; Отстранување и чување на хаварисани возила;
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уловување на животни скитници; Украсување на населени места;
Одржување на јавни санитарни јазли; Чување на животни и домашни
миленичиња во населени места; изградба и одржување на септички
јами, се уредуваат со закон.

ЧленЗ
Давател на услуги, во смисла на оваа одлука се смета Јавното

комунално претпријатие, основано од општината, за дејностите за кое е
основано, правно или физичко лице кое со дозвола за вршење на
дејност извршува комунална дејност утврдена со член 5 од Законот за
комунални дејности.

Дозвола за вршење на комунална дејност издава Советот на
Општина, освен за оние дејности за кои со посебен закон не потребно
издавање на дозвола.

Член 4
Корисник на услуги во смисла на оваа Одлука се сметаат

физичките и правните лица кои живеат или престојуваат на подрачјето
на општината, имаат седиште односно вршат дејност на подрачјето на
општината.

Член 5
Давателите на услугите на комунални дејности должни се да

обезбедат трајно и квалитетно вршење на дејностите и да ги одржуваат
објектите, опремата и уредите во функционална и исправна состојба.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на
одредбите на оваа Одлука заради непречено и функционално вршење
на комуналните дејности кои се од јавен интерес.

Член 6
Развојот на комуналните дејности се врши врз основа на развојни

планови и програми.

Советот на општината донесува развојни планови за вршење на
комуналните дејности за период од три години.
За реализација на развојните планови Јавното претпријатие основано од
општината донесува годишна програма на крајот на тековната за
наредната година по претходна согласност од советот на општината.

Член 7
Изворите за финансирање на развојот на комуналните дејности

определени се со Законот за комунални дејности.
Висината и начинот на наплата на надоместокот за одржување на

објекти на комунална инфраструктура како и давањето на заедничката
комунална услуга ја утврдува советот на општината во рамките
определени со посебните закони.

Надоместокот од став 2 на овај член го плаќаат сопствениците
односно корисниците на станбен односно деловен простор.

2.ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1.Снабдување со вода за пиење
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Член 8
Под снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање,

обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителен систем до
главниот водомер на корисникот на услугата.

Член 9
Снабдувањето со вода за пиење од водоснабдителниот систем

Крушје -Ресен - Сирхан, како и водоводот во населените места Асамати
и туристичките населби „Претор,, и ,, Асамати,, го врши Јавното
комунално претпријатие.

Во населените места кои не се приклучени на водоснабдителниот
систем Крушје-Ресен-Сирхан, како и водоводот во населените места
Асамати и туристичките населби „Претор,, и ,, Асамати,, снабдувањето
со вода го врши Месната Заедница.

Режимот на снабдување и користење на водите од ставот два на
овај член се уредува со посебна Одлука која ќе ја донесе надлежниот
орган во Месната Заедница, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Ресен".

Член 10
Снабдувањето со вода за пиење, прекинување на снабдувањето

со вода за пиење, преку водоснабдителен систем, изградбата,
одржувањето, заштитата, приклучувањето на водоснабдителниот
систем, како и односите меѓу давателот и корисникот на услугата се
уредени со Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на
урбани отпадни води.

Член 11
Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на

постојниот јавен водовод доколку ги исполнуваат условите утврдени со
важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува
непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина,
проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

Член 12
Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот

водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е
изградена според важечките прописи и технички нормативи.

Член 13
Со согласноста за приклучување се определуваат условите и

начинот на приклучување на корисниците на јавниот водовод, како и
меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на услугата.

Член 14
Давателот на услугата е должен во рок од 8 дена сметано од

денот на поднесување на барањето за приклучок да се произнесе по
барањето за добивање на согласност за приклучок.

Член 15
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Чистењето, монтирањето и демонтирањето на водомерите се
врши од овластено лице на давателот на услугата. Корисникот на
услугата е должен на овластеното лице да му овозможи непречено
чистење и демонтирање на водомерот ако за тоа постојат оправдани
причини.

При оштетување на главната водоводна мрежа во колективни
станбени објекти дефектот го отстранува давателот на услугата, а
трошоците за извршената работа солидарно ги поделуваат на сите
корисници на водоводната линија, а ги наплаќаат преку сметката за
потрошена вода.

Член 16
Корисникот на услугата должен е веднаш да го извести давателот

на услугата за секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок
и водоводната шахта.

По добивањето на известувањето давателот на услугата веднаш,
а најдоцна во рок 5 часа должен е да преземе мерки за отстранување на
дефектот.

Корисникот на услугата доколку не го пријави дефектот, должен е
да ја надомести штетата.

Член 17
Користењето на вода од противпожарни и улични хидранти е

наменски.
Доколку физички или правни лица користат вода од

противпожарните и уличните хидранти ненаменски, истите се
исклучуваат од понатамошно користење на водата и сите трошоци
настанати со враќање во првобитна состојба паѓаат на нивни трошок.

Член 18
Доколку објектот на корисникот на услугата се наоѓа на место каде

не поминува водоводна линија истиот може да се приклучи со доградба
на водоводна линија под услови трошоците за изведување на јавната
водоводна мрежа, односно нејзиното проширување да се на негов
трошок.

Член 19
Давателот на услугата единствено има право да ги отвора и

затвора вентилите од двете страни на водомерот.

По исклучок, корисникот на услугата може да го затвори вентилот
после водомерот ако дојде до дефект или поголема поправка на
внатрешната инсталација, а вентилот од надворешната страна може да
го затвори само во случај на дефект на водомерот и за тоа веднаш или
најкасно во рок од 24 часа да го извести давателот на услугата.

2. Одведување и прочистување на отпадни води

Член 20
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Одведувањето на урбаните отпадни води се врши преку собирање
на отпадните води од станбените, деловните, производните,
административните и на нив слични простории во населеното место, од
приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона
мрежа, пречистување во пречистителна станица и испуштање на
отпадните води во реципиентот.

Член 21
Изградбата, одржувањето, заштитата, приклучувањето на

канализациониот систем, прекинувањето на одведување на урбани
отпадни води до реципиентот преку канализациониот систем,
приклучувањето, како и односите помеѓу давателот и корисникот на
услугата се уредени со Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување на урбани отпадни води.

Член 22
Одведувањето на урбаните отпадни води од приклучокот на

дворната мрежа преку канализационата мрежа пречистувањето во
пречистителна станица и испуштање во реципиент го врши Јавното
комунално претпријатие основано од Општина Ресен.

Член 23
Давателот на услугата, покрај работите предвидени со Закон, ги врши и
следниве работи:
- се грижи за исправно функционирање на целокупната канализациона
мрежа, за што формира посебна единица за одржување;
- редовно врши прочистување на канализационата мрежа;
- врши поправка на оштетените делови на објектите на канализационата
мрежа;
- дава стручни упатства за изведување на дел од канализационата
мрежа што ја вршат граѓаните;
- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и
недостатоците на канализационата мрежа;
- дава одобрени за приклучување и го извршува самото приклучување;
- пропишува технички услови за изведување на приклучок на објектите;
- врши и други работи поврзани со управувањето и
одржувањето на канализационата мрежа.

Член 24
Корисниците на услугата, покрај обврските наведени во Законот,

должни се:
- пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција
или доградба да прибави потврда од давателот на услугата за
постоење или непостоење на канализациона мрежа под објектот како и
за техничките услови и можности за приклучување на истата;
- веднаш да го известат давателот на услугата за оштетување или
дефектот што ќе настане на неговата канализациона мрежа.

Член 25
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Доколку објектот на корисникот на услугата се наоѓа на место каде
не поминува канализациона линија истиот може да се приклучи со
доградба на канализациона линија под услови трошоците за изведување
на канализационата мрежа, односно нејзиното проширување се на негов
трошок.

2.1 Одведување на отпадни води во населени места каде нема
изградено канализационен систем

Член 26
Сопствениците и корисниците на објектите каде што не е изграден

канализационен систем или нема услови да се приклучи во истиот,
должни се фекалиите и отпадните води да ги спроведат во прописни
септички јами, кои мора да бидат оддалечени од соседната ограда или
јавни површини најмалку два метри.

Член 27
Во населбите во кои нема водовод, полскиот клозет може да се

користи само ако е изграден од тврд материјал зад станбена зграда,
односно, деловна просторија, а фекалиите мора да бидат спроведени во
септичка јама.

Клозетот и јамата од претходниот став мора да бидат оддалечени
најмалку пет метри од соседниот објект или јавна површина.

2.2. Одведување и испуштање на атмосферски води

Член 28
Под одведување и испуштање на атмосферски води се

подразбира прифаќање на атмосферските води од урбаните површини,
одведување со канализациона атмосферска мрежа и испуштање во
реципиент.

Атмосферски води се сите површински води предизвикани од
атмосферски врнежи кои преку сливници се слеваат во атмосферска
канализација.

Член 29
Одведувањето на атмосферски води од урбаните површини преку

канализационата атмосферска мрежа и испуштање во реципиент го
врши Јавното комунално претпријатие основано од Општина Ресен.

Член 30
Давателот на услугата должен е:

- трајно и непрекинато да обезбеди одведување на атмосферските води
од урбаните површини преку атмосферската канализациона мрежа;
- да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната
атмосферска канализациона мрежа а посебно да врши прочистување и
поправка на оштетените придружни објекти;
- да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и
водотеци во гтрадежниот опфат и населените места;
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- во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо топење на снег да
обезбеди дежурна служба за интервенција и итно санирање и
отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормално
функционирање на атмосферската канализациона мрежа;
- да врши редовна поправка на оштетените делови од
атмосферската канализациона мрежа, како што се чистење на решетки
за прифаќање на атмосферските води, замена на скршени решетки и
капаци од шахти.

Член 31
Заради заштита и спречување на оштетување на

атмосферската канализациона мрежа се забранува:
- испуштање на отпадни води од домаќинствата и индустриските
објекти во системот на атмосферската канализација;
- испуштање на отпадни води од септичките јами и друг отпад;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и
цврсти и течни запаливи материи како и експлозивни материи;
- приклучување на фекална во атмосферска канализација;
- фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали и
водотеци;
- оштетување на атмоссрерската канализациона мрежа и нејзините
придружни објекти.

3. Собирање и транспортирање на комунален отпад

Член 32
На подрачјето на Општина Ресен од домаќинствата и деловните

објекти комуналниот отпад го собира давателот на комунални услуга
согласно програмата за одржување на комунална хигиена и го депонира
на соодветна депонија.

Програма за одржување на комунална хигиена донесува Советот
на Општина Ресен, на предлог на давателот на услугата.

Програмата треба да содржи опис на системот на собирање и
изнесување, временски распоред на собирањето и изнесувањето и
видовите садови кои се користат, работното време и местата за
прифаќање на растителниот отпад кој може да се компостира како и за
габаритниот отпад, како и начинот за постапување со напуштениот отпад
од јавните површини.

Програмата се објавува во „Службен гласник на Општина Ресен"
со цел корисниците на услугите да се известат за: системите за
собирање на отпадот, распоредот и местата за собирање на отпадот по
системот на донесување, работното време и местата за прифаќање на
растителниот отпад кој може да се компостира како и за габаритниот
отпад.

Член 33
Собирањето ги опфаќа потребните мерки за изнесување,

оставање, собирање преку земање и носење за транспортирање
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Член 34
Комунален отпад е отпадот од домаќинствата, отпадот од јавни и

сообраќајни површини, како и секој друг отпад од комерцијални,
индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности,
кој според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот
од домаќинствата.

Член 35
Правните и физичките лица комуналниот отпад се должни да го

предадат на давателот на услугата кој со акт на Советот на општината
му е дадено право да ја врши таа комунална дејност.

Комуналниот отпад правните и физичките лица го оставаат на
места за собирање и селектирање определени од Градоначалникот на
општината.

Комуналниот отпад создаден во индивидуалните домаќинства,
имателите го оставаат во типизирани канти определени од страна на
давателот на услугата. Кантите се чуваат до оградата од внатрешната
страна на дворното место. На денот на собирањето кантите се
изнесуваат на улицата и се поставуваат на самата ивица со цел да не го
попречуваат сообраќајот.

Местата за поставување на садови во кои ќе се остава
комуналниот отпад од објектите за колективно станување со посебен акт
ги определува градоначалникот на општината.

Член 36
Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад давателот

на услугата го врши на начин со кој ќе го заштити отпадот од растурање,
односно ќе ја заштити животната средина и природата.

4. Постапување со отпадот што се наоѓа на имот во приватна
сопственост и јавни и сообраќајни површини

Член 37
За отпадот оставен на приватен имот обврската за негово

отстранување е на сопственикот или корисникот.
Доколку сопственикот или корисникот не го отстрани, Овластениот

инспектор со решение ќе го задолжи тоа да го направи.
Ако сопственикот или корисникот одбие да го отстрани тоа ќе го

направи давателот на услугата по претходно издаден акт од
градоначалникот на општината, на сметка на сопственикот или
корисникот.

Ако отпадот е оставен без одобрение на сопственикот или
корисникот, градоначалникот ќе издаде акт со кој отстранувањето ќе го
направи давателот на услугата на сметка на сторителот а воедно преку
овалстениот инспектор за животна средина ќе преземе соодветни мерки
согласно Законот за управување со отпад.

Член 38
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Со напуштениот, односно отпадот оставен на јавните, сообраќајни
површини во урбаните средини и во неурбанизиран простор од непознат
оставач, постапува давателот на услугата на начин определен во
Програмата за одржување на комунална хигиена донесена од страна на
Советот на општината.

Член 39
Габаритниот, градежниот и индустрискиот отпад може да се

изнесува на депонија и со сопствено возило.
Давателот на услугата може да наплатува посебен надоместок за

депонирање на отпадот од став 1 на овај член од корисниците на
услугата.

Наплатата се врши по тарифник усвоен од страна на давателот на
услугата, на кој Советот на општината дал согласност.

Член 40
Габаритниот отпад и градежниот шут, по правило се депонираат

на посебна депонија определена од страна на општината, а по исклучок
на простор,( до уредување на таков вид на депонија) определен од
страна на надлежен орган од Општина Ресен.

За депонирање на овај вид на отпад надвор од уредена депонија
одобрение дава надлежниот орган на општината.

Со одобрението се определува просторот, начинот на транспорт и
депонирање, обврските на сопственикот на отпадот, како и надоместокот
за депонирање на отпадот.
5. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина во
урбана средина

Член 41
На подрачјето на градот Ресен, туристичките и вилските населби

Претор, Асамати и Сир хан, во границите на градежниот опфат
забрането чување на секаков вид крупен и ситен добиток, перната
живина и пчелни семејства.

Заради безбедност на граѓаните пчелните семејства не смеат да
се поставуваат на оддалеченост помалку од 500 метри од градежниот
опфат.

Член 42
Во градот Ресен е забрането влегување на ситен и крупен добиток

и со запрежно возило.
По исклучок од став 1 на овој член со запрежно возило и добиток

дозволено е влегување заради превезување на стока на пазарот, по
улиците и времето определено за тоа, во времето на берба на јаболка,
за користење на ветеринарни услуги и заради продавање на добиток на
сточен пазар.

Член 43
Надвор од сточното пазариште забрането е продавање на крупен

и ситен добиток како и перната живина.
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Член 44
Во градот Ресен, забрането е колење на крупен и ситен добиток во

дворните места и на јавните површини.

Член 45
Во останатите селски населби на територијата на Општина Ресен,

можат да се чуваат крупен и ситен добиток, пчелни семејства и перната
живина на начин пропишан со посебни прописи за санитарно -
здравствена и хигиенска заштита.

Член 46
На подрачјето на градот, во градежниот опфат дозволено е

чување на гулаби само во дворните места на индивидуалните станбени
објект

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со
бетонски под, поврзан со канализационен систем и истиот постојано да
се одржува во хигиенска состојба.

Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да го попречува
нормалното живеење на соседите.

До колку гулабите го попречуваат нормалното живеење на
соседите на било кој начин надлежните инспекциски служби можат да
наредат преместување на гулабарникот или да забранат чување и
одгледување гулаби.

Член 47
На подрачјето на општината во кругот на едно домаќинство може

да се чуваат до две кучиња под услов истите да бидат регистрирани во
надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучињата должни се своите кучиња да ги држат
во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место врзано со
ремен и со корпа на устата.

Сопственикот на кучето е должен сместувањето и чувањето на
кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и
спокојството на соседите.

Не е дозволено чување на кучиња кои заради нивната нарав
постојано лаат и завиваат.

Не е дозволено чување на кучиња во колективни станбени објекти
и дворните места освен чување на кучиња со педигре за кои
сопственикот прибавил писмена согласност од куќниот совет.

6.Одржување на јавно осветлување

Член 48
Под одржување на јавно осветлување се подразбира одржување

на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на
објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици
и арматури).
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Член 49
Јавните сообраќајни површини, пешачките и други улици, јавните

зелени површини мораат да имаатјавно осветлување.
Јавното осветлување мора редовно да се одржува во

функционална способност.

Член 50
Советот на општината носи годишна програма за одржување на

јавното осветлување во која се утврдува динамиката и обемот на
одржувањето, како и потребните средства за одржување.

Член 51
Одржувањето на уличното осветлување го врши физичко или

правно лице со дозвола за вршење на комунална дејност издадена од
Советот на Општина Ресен, по програма донесена од страна на Советот
на општината

Член 52
Со правното или физичко лице од претходниот член

градоначалникот на општината склучува посебен договор за одржување
на уличното осветлување во населените места во Општина Ресен.

Член 53
Уличното осветлување се финансира од средствата што

општината ги остварува од комуналната такса за користење и
одржување на јавното осветлување.

Член 54
Забрането е уништување на улични светилки и канделабри во

населените места.

7. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и
други инфраструктурни објекти

Член 55
Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други

инфраструктурни објекти во смисла на оваа одлука, се подразбира
редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сообраќајна
сигнализација и други инфраструктурни објекти на локалните патишта и
улици (семафори, сообраќајни знаци, патокази и слично).

Член 56
Одржување на уличната сообраќајна сигнализација и другите

инфраструктурни објекти го врши правно или физичко лице кое добило
дозвола за вршење на комунална дејност.
Одбележувањето на улиците се врши во месец април секоја година.
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Член 57
На уличната сообраќајна сигнализација и на објектот на

комуналната инфраструктура забрането е:
- да се оштетуваат сообраќајни знаци;
- да се оштетуваат столбовите на сообраќајните знаци;
-да се оштетуваат уличните решетки на атмосферската канализација
како и капаците на шахтите на водоводната канализација;
- да се влече арматура врзана за шахти и решетки и сл.

8. Одржување и чување на паркови и зеленила, водни и
рекреативни површини

Член 58
Под одржување и користење на паркови и зеленило, парк шуми,

водни и рекреативни површини се подразбира подигање, одржување и
користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и
сл.

Член 59
Парковите и зеленилата ги уредува и одржува Јавното комунално

претпријати основано од општината за вршење на овај вид на комунална
дејност врз основа на програма освоена од советот на општината.

Уредувањето на парковите и зеленилата се врши по однапред
изготвена документација.

Член 60
Одржување на паркови и зелени површини опфаќа одржување на

сите нивни елементи (дрва, трева, ограда, цветни алеи) клупите, корпите
за отпадоци и сл. и преземање на мерки за заштита на зеленилото од
растителни болести.

Член 61
Заради заштита на паркот и зелените површини забрането е:
1.Садење и сечење на дрва без одобрение на надлежен орган.
2.Оштетување на дрво, други садници и цвеќиња.
З.Пуштање на домашни животни.
4.Фрлање на шут, земја и други отпадоци.
5.Оштетување на клупи, корпи за отпадоци.
6.Перење на возила.
7.Возење со било кој вид на возило.
8.Застанување или паркирање на возило.
9.Преместување на клупи и корпи за отпадоци.

Член 62
Водно - рекреативни површини се определени простори на

подрачјето на општината кои се користат од страна на граѓаните за
одмор и рекреација во летниот период (крајбрежјето на Преспанското
езеро) оспособени за капење.

Член 63
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Овластениот субјект кој ги уредува и одржува рекреативните
површини, должен е постојано, пред почетокот на сезоната и во текот на
сезоната за капење да ја контролира хемиската и бактериолошката
исправност на водата и за тоа да ја известува јавноста.

Член 64
Под одржување на водно рекреативните површини во

функционална состојба се подразбира
- отстранување на наносот и нечистотија од крајбрежниот појас на
езерото;
- уредување на пешачки патеки до брегот на езерото;
- кабините и други објекти да се во исправна состојба и да можат да се
користат за нивната намена;
- тушевите да се во исправна состојба;
- санитарните јазли да се исправни и нивниот број да одговара на
капацитетот на плажата;
- да се постават корпи за отпадоци;
- во текот на сезоната за капење да се организира служба за спасување
и за давање прва помош;
- да се обезбеди телефонска врска и
- да се обезбеди медицинска помош.

Член 65
За одржување на редот на просторот покрај езерото се грижи

овластениот субјект.
Начинот на работа и одржување на редот на просторот на езерото

поблиску го уредува овластениот субјект.
Одредбите на актот од став 2 од ова член се истакнуваат на видно

место на просторот определен за плажа, пред започнување на сезоната
и во текот на сезоната, а корисниците се должни да го почитуваат.

9.Одржување и користење на јавниот простор за паркирање

Член 66
Под одржување и користење на јавниот простор за паркирање се

подразбира одржување на просторот и објектите кои служат за
паркиралишта, давање на соодветни услуги како утврдување начин на
нивно користење

Член 67
Јавниот простор за паркирање го одржува субјект кој има добиено

дозвола за вршење на комунална дејност.

Член 68
За несметано користење на јавниот простор за паркирање на

возила паркиралиштата се одбележуваат.
На јавниот простор за паркирање се поставува знак за дозвола кој

може да се паркира.
Член 69

На јавниот простор за паркирање забрането е:
1. Да се паркираат оштетени или неисправни возила.
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2. Да се паркираат возила за кои не е наменет јавниот простор за
паркирање.
3. Да се остава земјоделска, приклучна и друга механизација.

10. Одржување и користење на пазари

Член 70
Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување

на комуналните објекти, односно просторот и објектите изградени за
давање на услуги за вршење на трговија.

Член 71
Одржување и користење на пазарите го врши јавно претпријатие

основано од општината или правно и физичко лице на кое советот на
општината му издал дозвола.

Давателот на услугата должен е пазарите секојдневно да ги чисти
и одржува уредно во хигиенска состојба, а во зимскиот период да го
чисти снегот и мразот.

Давателот на услугата должен е еднаш неделно да вршат детално
миење на зелениот пазар.

Член 72
На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за

отпад од 1 х 1 м2, поставени на соодветни места.
Давателот на услугата должен е да утврди и истакне пазарен ред

и да се придржува на истиот како и да го определи работното време со
цел контрола на дотурот на стока и истиот да не преставува пречка за
крајните потрошувачи.

Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или
бетонска подлога, со рамна или мазна површина, погодни за чистење и
миење, со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа, со
доволно количество на здрава вода за пиење и санитарен јазол, односно
посебни клозети за машки и женски пол

Производите што се продаваат на зелените пазари мора да бидат
сместени на хигиенски тезги.

11.Вршење на оџачарски услуги

Член 73
Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и

контрола на објекти за спроведување на чад и опрема за ложење.
Заради организирано и навремено вршење на оџачарските услуги

на подрачјето на општината во рамките на јавното комунално
претпријатие може да се формира посебна служба за вршење на
оџачарски услуги.

Оџачарските услуги можат да ги вршат и други правни и физички
лица овластени од Општината согласно со закон.

Член 74
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Корисници на услугата на оваа комунална дејност се сите правни и
физички лица кои имаат во сопственост или користат станбен или
деловен простории на територијата на општината.

Член 75
Корисниците на услугата должни се да извршат чистење на

оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејна
сезона. Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на
грејната сезона и тоа во месеците септември и октомври.

Член 76
На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е

должен да изврши чистење на оџаците и претходно писмено да го
извести за денот и часот кога ќе се чистат оџаците.

Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето
кое врши оџачарски услуги непречено да му овозможат чистење на
оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот
на услугата и тоа во рок од најмалку 7 дена пред отпочнување со
чистење.

Член 77
Висината на цената и начинот на плаќање се утврдува по предлог

на давателот на услугата.

12. Одржување на комунални уреди

Член 78
Под одржување на комунални уреди се подразбира

одржување во функционална состојба на чешми, фонтани и други
комунални уреди и опрема.

Член 79
Одржувањето на комуналните уреди го врши Јавното комунално

претпријатие основано од општината.

Член 80
Поставувањето на комуналните уреди се врши според проектите

за партерно уредување на објектите каде што се поставуваат
комуналните уреди.

На проектите за партерно уредување на објектите каде што се
поставуваат комуналните уреди согласност дава надлежен орган на
општината Ресен.

Член 81
Забрането е да се оштетуваат комуналните уреди.

13. Уловување на животните скитници
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Член 82
Под уловување на животни скитници, во смисла на оваа Одлука се

подразбира хумано решавање на проблемот со животните скитници и
тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцинирање,
дехелементизација, и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со
цел зачувување на здравјето на населението и отстранување на
изворите на заразните заболувања.

Член 83
Решавањето на проблемот со животните скитници општината

може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности или на
друго правно и физичко лице кое ги исполнува условите согласно закон.

Член 84
Советот на општината носи годишна програма за решавање на

проблемот на животните скитници, која, меѓу другото, содржи реална
процена на бројот на кучињата и мачките скитници што треба да се
третираат во тековната година, условите и организација на извршување
на предвидените работи како и средства за реализирање на програмата.

14. Одржување на јавни санитарни јазли

Член 85
Јавните санитарни јазли ги одржува Јавното комунално

претпријатие основано од општината или друго правно и физичко лице
кое добило дозвола за вршење на таа дејност.

Член 86
Јавните санитарни јазли мора да бидат опремени со соодветна

санитарна опрема да бидат чисти и исправни во секој случај.

Член 87
За користење на јавните санитарни јазли може да се наплаќа

надоместок. Висината на надоместокот ја определува давателот на
услугата.

Член 88
Заради заштита на јавните санитарни јазли, забрането е

оштетување на санитарната опрема.

15.Отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани
возила

Член 89
Под отстранување и чување на непрописно паркирани и

хаварисани возила во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот и
постапката за отстранување на оштетени, неисправни и непрописно
паркирани возила од јавните сообраќајни површини на подрачјето на
општината.

Член 90
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Хаварисани, односно оштетени возила се оние возила кои поради
настаната хаварија или дотраеност не е во состојба да се движи со
силата на сопствениот мотор.

Непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на
јавните сообраќајни површини спротивно на важечките прописи.

Член 91
Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука

се подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални
возила и нивно времено сметување во специјално обезбеден простор за
нивно чување.

Член 92
Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го

врши овластен субјект од страна на општината, а по налог на
овластеното лице.

                                              Член 93
Отстранувањето на непрописно паркирано возило кое е во

исправна состојба се врши по налог на овластен работник на
Министерството за внатрешни работи.

Отстранување на хаварисани, односно оштетени возила се врши
со заклучок донесен од страна на овластен комунален инспектор.

На донесувањето на заклучокот мора да му претходи извршно
решение со кое на сопственикот на возилото му било наредено во рок од
5 дена доброволно да го отстрани.

Член 94
Пред отстранувањето, инспекторот од ставот 2 на членот 93,

составува записник во кој се внесува типот на возилото, марката, бојата,
регистарскиот број ако го има, состојбата на возилото и кус опис на
оштетувањето на возилото.

Член 95
Оштетените и неисправни возила чии сопственици не се познати

се отстрануваат по налог на инспекторот.

Член 96
Овластениот субјект е должен отстранетите возила да ги смести

на посебно обезбеден простор наменет за нивно паркирање и да ги чува
до нивно предавање на сопственикот, односно корисникот на возилото.
Чувањето на возилата не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна
согласност од страна на општината.

Доколку сопственикот, односно корисникот на возилото не се јави
и по рокот од 30 дена, овластениот субјект го отуѓува возилото на начин
пропишан со закон.

Член 97
Трошоците за отстранување и чување на возилото паѓаат на товар

на сопственикот, односно корисникот на возилото, а нивната висина ја
определува Советот на општината.
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3. МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
Член 98

Под мерки за спроведување на оваа Одлука се подразбира
обезбедување на средства за финансирање на комуналните дејности,
надзор над примената и инспекциски надзор над спроведување на оваа
Одлука.

Член 99
Средствата за финансирање на комуналните дејности утврдени во

оваа Одлука се обезбедуваат со годишните програми за комунални
дејности.

Член 100
Надзор над примената на оваа Одлука врши Секторот за

урбанизам, комунални работи, локален економски развој, прекугранична
соработка и заштита на животна средина.

Член101
Инспекциски надзор во спроведувањето на одредбите на оваа

Одлука врши Одделението за инспекциски надзор - инспекторат преку
овластени инспектори.

4.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член102
Со влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи

Одлуката за одржување на комунален ред на подрачјето на општина
Ресен ( Сл. гласник на Општина Ресен бр. 7/2005 и 1/2006).

Член103
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на

објавувањето во" Сл. гласник на општина Ресен".

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/13         Претседател,
29.05.2013 год.                    Методија Пашковски с.р
Ресен
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11.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Програмата за дополнување на програмата

за донесување на урбанистички планови за 2013 година

Се прогласува Програмата за дополнување на програмата за
донесување на урбанистички планови за 2013 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/11 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

    Врз основа на член 17 став 1 и 2 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање    ( ,, Службен весник на Република Македонија
,, бр. 70/13 – пречистен текст ) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на
Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина Ресен ,, бр. 07/10 ),
Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 29.05.2013 година,
донесе

П Р О Г Р А М А
За дополнување на програмата за

донесување на урбанистички планови за 2013 година

    Во Програмата за донесување на урбанистички планови за 2013
година под бр.07-3429/14 од 27.12.2012 година во глава III – Планови
финансирани од физички и правни лица после точка 9 се додава нова
точка 10 која гласи :

Точка 10 – Донесување на урбанистичкa планска документација за
плажи на Преспанското Езеро, Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/14       Претседател,
29.05.2013 год.   Методија Пашковски с.р
Ресен
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12.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за

поставување на урбана опрема и за условите,
начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување

на урбана опрема

Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за
поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за
издавање на одобрение за поставување на урбана опрема, што Советот
на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.05.2013
година.

Бр.08-1576/12 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 од законот за локалната самоуправа (
,,службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 80 од Законот за градење ( ,,
службен весник на РМ ,, бр. 70/13- пречистен текст) и член 16 став 1
точка 1 од статутот на Општина Ресен ( ,, службен гласник на Општина
Ресен бр. 07/2010 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана
на 29.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А
За утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за

условите,начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема

I.   ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
    Со оваа одлука се утврдува потреба за поставување на урбана
опрема и се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање на
одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини на
подрачјето на              Општина Ресен.

Член 2



03 Јуни  2013 година  „СЛУЖБЕН ГЛАСНИК“  бр.4

32

    Потребата за поставување на урбана опрема, во смисла на оваа
одлука, се смета за утврдена доколку за нивно поставување се
исполните општите и посебните стандарти утврдени во Одлуката за
утврдување на стандарти за поставување на времени објекти и урбана
опрема на подрачјето на Општина Ресен, како и условите, начинот и
постапката утврдени во оваа  одлука и доколку нивното поставување е
во согласност со одредбите на законите и прописите донесени врз
основа на закон во поглед на вршење на дејност пред или надвор од
деловниот простор.

Член 3
    Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е
надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за
поставување на урбана опрема.

    Одобрението од став 1 на овој член го издава Градоначалникот на
Општина Ресен.

Член 4
    Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема
може да биде:

- дневно, за време од 24 часа ( манифестации, презентации и др. ),
- краткотрајно, за период од 30 дена ( манифестации, презентации,

изложби и др. ),
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци ( трговија на мало и др. ),
- годишно, за период до 1 година ( угостителство, трговија,

градилиште и др. )

За урбаната опрема – постоечки Монтажно-демонтажни објекти,
одобрението за поставување да трае најмалку 2 години, согласно
склучениот договор.

I I - ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕИЕ

Член 5
    За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема,
заинтересираниот субјект поднесува барање до Градоначалникот на
Општина Ресен.

   Член 6
    Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа
на поднесено барање ( формулар ), кое се доставува заедно со
комплетна документација и тоа:

1-   За урбана опрема ( постоечки монтажно-демонтажни објекти ):

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
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- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програмата од член 11,
- Склучен договор со Општина Ресен за поставување урбана опрема.

Одобрението за поставување урбана опрема ( постоечки монтажно-
демонтажни објекти ), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот
договор.

2-   За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и тоа:
      тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Основен проект,

3-    За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли,
       дополнителни монтажно-демонтажни паркинг простори,
рекламни и информативни паноа, типски објекти за обезбедување
кои се   во функција на дипломатско-конзуларните претставништва,
на објекти на   органите на државната управа и на резиденцијалните
објекти

- Извод од Програма од член 11,
- Ревидиран основен проект,

4- Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници,
автобуски постојки, платформи за јавни манифестации на
копно и на водна  површина, и останати видови на урбана
опрема која не се однесува на  вршење на дејност

- Извод од Програма од член 11,
-    Ситуација со обележена локацијата  на урбаната опрема со размер,

5- Фонтани

- Извод од Програма од член 11,
- Ревидиран основен проект,

6. Тезги и елементи за изложување на производи

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирање плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Ситуација со обележена локација на урбаната опрема со размер,

Член 7
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    Основниот проект од членот 6 точка 2 , 3 и 5, треба да се изработува
согласно пропишаните услови и стандарти и да ги содржи следните
прилози:

-    регистрација на дејност со содветните документи за правниот
субјект кој ја
         изготвува техничката документација,

-    технички опис,
-    детален цртаж со опис на постојната површина на која се бара да

се врши
         дејност во размер ( 1: 500 или 1 : 200 ),

-    детален цртаж со опис на новата состојба на бараната површина
со околните
         објекти и елементи на комунална опрема и инфраструктура во
размер ( 1: 500 или 1 : 200 ),

-    детален цртаж со опис и детали на урбана опрема што ќе се
лоцира на  бараната површина во размер ( 1: 500 или 1 : 200 ),
    Основниот проект од ставот 1 на овој член се доставува во три ( 3 )
примероци.

Член 8
    Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за
урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична соработка и заштита
на животна средина на Општина Ресен ( во натамошниот текст:
надлежен сектор на О.Р. ).

    Надлежниот сектор на О.Р. врши увид на лице место и проверка на
документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на
усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз
основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени во одлуката
за утврдување на стандарди за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен.

Член 9
    Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да
важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение
за нејзино

      поставување,
- не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во

вршењето на
инспекциски работи во рамките на нивните овластување,

    Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се издаде
во наредниот период од 6 месеци.
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Член 10
    Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за
поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја
издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице
со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен
акт.

Член 11
    Даденото одобрение за поставување на урбаната опрема не значи
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани
со закон.

Член 12
    Одобренијата за поставување урбана опрема на подрачје на Општина
Ресен, ќе се издаваат врз основа на Програма за поставување урбана
опрема на подрачје на Општина Ресен.

I I I - НАДЗОР

Член 13
    Надзор над примената на оваа одлука врши надлежниот сектор на
Општина Ресен.

    Инспекциски надзор над спроведување на оваа одлука вршат
овластените градежниот инспектор и комуналниот инспектор на Општина
Ресен, во рамките на нивните законски овластување.

IV - ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
    Правните лица, трговците поединци и физички лица што имаат
поставено урбана опрема, се должни да го усогласат своето работење
со одредбите на оваа  одлука во рок од 1 месец од денот на нејзиното
влегување во сила.

    Доколку во рокот од став ( 1 ) на овој член, лицата од став ( 1 ) на овој
член не добијат одобрение за поставување на урбана опрема, должни се
јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од
поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранената
на нивен трошок.

Член 15
    Водењето на постапките за издавање на одобрение за поставување
на урбана опрема, ќе се врши во согласност со стандардите за
поставување на урбана опрема, утврдени со одлугата за утврдување на
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стандарди за поставувањена урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен.

Член 16
    Со денот на влегување во сила на оваа Одлука, престанува да важи
Одлуката за утврдување на потреба за поставување урбана опрема и за
условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема  на подрачјето на Општина Ресен бр.07-
648/27 од 13.03.2012 година, како и Одлуката за измена и дополнување
на Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбаната
опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение
за поставување на урбана опрема бр.07-1733/6 од 26.06.2012 година.

Член 17
    Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во  ( ,, Службен
гласник на Општина Ресен ,, ).

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-1468/15 Претседател,
    29.05.2013 година  Методија Пашковски с.р
    Ресен

13.
Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Програмата за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2013 година

Се прогласува Програма за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен за 2013 година, што Советот на
Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/13 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 36 од законот за локална самоуправа ( ,,С
лужбен весник на РМ ,, бр. 5/02 ) и член 80 став 1 од Законот за градење
( ,,Службен весник на РМ ,, бр. 70/13 – пречистен текст ), Советот на
Општина Ресен, на седницата одржана на 29.05.2013 година, донесе

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

за 2013 година

I.   ВОВЕД

    Во согласност со Законот за локална самоуправа (  ,, Службен весник
на РМ  ,, бр. 05/02 ), Закон за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр.
70/13 – пречистен текст ), Закон за просторно и урбанистичко планирање
(  ,,Службен весник на РМ  ,, бр. 70/13 – пречистен текст ), Закон за
градежно земјиште (  ,,Службен весник на РМ  ,,  59/13 – пречистен текст
), Закон за комунални дејности (  ,,Службен весник на РМ  ,, бр. 95/12 ),
Закон за комунални такси ( ,, Службен весник на РМ  ,, бр.61/04 ),
Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување
на урбана опрема и начинот на неговото издавање (  ,, Службен весник
на РМ  ,, бр. 123/08 ) и Упатства за начинот на изготување на годишната
програма за поставување на урбана опрема и микролокациски услови за
поставување на урбана опрема донесено од Министерство за транспорт
и врски, изработена е Програма за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Ресен.

    На седница на Советот на Општина Ресен одржана на ден 13.03.2012
година донесени се:
Одлука за утврдување на стандарти за поставување на урбана опрема и
Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и
за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за
поставување на урбана опрема .

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

    Оваа Програма важи за 2013 година и со истата е опфатена урбаната
опрема која се поставува на градежно изградено земјиште и согласно
член 2 став 4 од Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр.
70/13 – пречистен текст ) во смисла на овој закон урбаната опрема
претставува опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници,
сувенири, цвеќиња, сладолет, телефонски говорници, автобуски
постојки, типски објкти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско- конзуларните претставништва, на објекти на органи на
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државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на
туристички, културни, спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со
или без настрешници, платформа за јавни манифестации на копно и на
водна површина, покриени и непокриени шанкови,  рекламни и
информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се
поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи за отпадоци и
останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење на
дејност.

    Со одлука на Советот како потреба за решавање на проблемот со
паркирање се планираат додатни демонтажно- монтажни паркинг
простори од времен карактер.

I I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

    Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат
следните цели:

- Евиденција на урбана опрема на територија на Општина Ресен,
- Естетеско   облковните   подобрување   и   воведување   на  нови

стандарти во
          уредување на просторот,

-    Уредување,   оплеменување,   хуманизација   на   просторот   и
заштита      на

животната средина,
- Вработување на невработени лица,
- Можност за активирање   на   повеќе   стари   занаети   и   различни

видови на ракотворбии преку изработка, изложување и продажба
на  накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба,
сувенири и др.,

- Брз сервис  и  услуга  на  граѓаните  од  непосредната  близина   (
продажба на билети за јавен превоз, телефонски говорници,
автобуски постојки,  продажба на весници, сувенири, цвеќиња и
др.),

I I I. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

Според Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 70/13 –
пречистен текст ) урбаната опрема претставува опрема која се поставува
на градежно изградено земјиште. Под урбана опрема, во смисла на овој
закон, се смета опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници,
сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски
постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на
дипломатско – конзуларните претставништва, на објекти на органите на
државна управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на
туристички, културни, спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со
или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на
водна површина, покриени и непокриени шанкови,  рекламни и
информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се
поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи и корпи за
отпадоци.
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    Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен
интерес утврден со закон.
    Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на
ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

    Се утврдува модуларен систем за урбана опрема – објектите во кои се
извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на
модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.

    Поради специфичноста на Општина Ресен како туристички центар се
предвидуваат, односно потврдуваат површините за поставување на
урбана опрема, која во изминатите години е поставена на одредени
локалитети ( доколку  за нивно поставување се исполните општите и
посебните стандарди утврдени во Одлуката за утврдување на
стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен ). Тоа се површините наменети за различни
манифистации, презентации, изложби, спортски, културни, туристички и
забавни настани.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА УРБАНА
OПРЕМА

За определување на типот на урбаната опрема кој треба да се постави
служат следните критериуми:

- функционални критериуми како што се намена, времетраење и
површина наменета за вршење на дејноста,

- естетеско морфолошки критериуми овозможува редизајн на
постојната типизација, односно морфолошка разновидност или
потполна обликовна изедначеност,

- материјално експлаоатациони критериуми ги одредуваат
економските аспекти категорија, време и објекти.

    Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Ресен
треба да ги задоволува основните барање за градбата, согласно Законот
за градење ( ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 70/13 – пречистен текст ).

    Урбаната опрема може да се поставува согласно одредбите на
законите, прописите донесени врз основа на закон, стандардите во
одлуката за утврдување на стандардите за поставување како и
условите, начинот и постапката утврдени со посебни прописи.

    Урбаната опрема може да се поставува и согласно посебни проекти,
доколку такви се изготввени за јавни површини од посебен интерес за
Општина Ресен.

    Поимот урбана опрема употребуван во оваа Програма со значење
определено во законот за градење ( ,,службен весник на РМ ,, бр. 70/13-
пречистен текст ).
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    Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови
и означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и
други инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот
простор над нив.

    Како јавни површини, во смисла на оваа Програма, се сматаат
изградени површини чија намена е за општа употреба до реализација на
нивната намена утврдена со урбанистички планови
    Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета
исклучиво за движење на пешаци, на која не смее да се поставува
урбана опрема.

    Критериумите во оваа Програма се применуваат при поставување на
урбана опрема на јавна површина, како и во случај кога урбаната опрема
е поставена на објекти или земјиште во сопственост, а при вршење на
дејност се користи јавна површина како манипулативен простор (
шалтерски или друг вид на давање на услуги надвор од регулационата
линија ), како и кога ова земјиште се користи во јавна употреба.

    Урбаната опрема не смее да го попречува пешачкото двежење и да се
обезбеди непречен пристап до истата.

    Урбаната опрема треба да биде технички и обликовно проектирана,
беспрекорно изведена, во склад со амбиентот на локацијата со примена
на современи материјали, чисти, исправни и естетски приватливи.

    Доградба, надградба и други надворешни и внатрешни интервенции
на урбаната опрема, освен интервенциите за нивно тековно одржување,
не се дозволуваат.

    Со поставување на урбана опрема не смее да се попречува или
отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти,
односно нивната функција на живеење и работење, да се загрозува
сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна
проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува
естетескиот и општиот изглед на околината.

     Урбаната опрема, со својот изглед и форма, не смее да го намали
естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не
смее да се создава нечистотја, да се намалува бучава и лоша миризба.

    Поставување на урбана опрема, се врши на начин што истите не
смеат на никаков начин да бидат трајно прицврстени за подлогата, а
нивното поставување и отстранување треба да се одвива на брз и лесен
начин и без оштетување на подлогата.

    Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се
одржува во хигиенски исправна состојба.
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    При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат
бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на
пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

    При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат
градежни зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и
нивелетата на целата површина што се користи.

    При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат
платформи или     рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата
за терен во пад каде котата на едната страна од платформата се
поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат
движењето на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со
колички.

Минималната широчина на јавната површина на која може да се
постави урбаната опрема, изнесува 3.2 м, а за поставување на монтажно
– демонтажен или типски објект од лесна конструкција истата треба да
изнесува минимум 4.5 м.

    При поставување на урбана опрема мора да се запазат следните
стандарти:
поставување на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80 м
од рабникот на коловозот ( за кошничка за отпадоци, жардињери,
рекламни направи и др. ) односно 1.5 м до 2.5 м од рабникот на
коловозот ( за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди ).

    Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува
2.4 м, а при поставување на настрешници и тенди минималната
височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.

    Поставување на урбана опрема пред деловните објекти каде што се
врши дејност, е дозволено само во широчина на деловниот објект кон
јавната површина, доколку се исполнети условите од оваа одлука и
условите од други прописи.

    Урбаната опрема што се поставува по повод манифистации,
презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно
по завршување на работното време се отстранува од јавната површина.

    При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната
слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот
изнесува 1.5 м.

    Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот постои
реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаците и
бараниот простор за поставување на опрема ( столпчиња, денивелација
и др. ) но просторот за движење не може да биде помал од 1.2 м.
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    Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери
од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на
тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на
слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од
најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен
објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на
користење.

    Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од
тротоарите во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на
вкрстување на улиците
( магистрални и собирни ), која изнесува минимум 8.0 м од пресечната
точка на двете регулациони линии.

    Доколку пешачката површина е поголема од 5.0 м во радиусот на
свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна
тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2.5
м од работ на коловозот односно од најистурениот елемент ( дрво,
комунален или рекламен објект ).

    При поставување на урбана опрема, сопственикот е должен да
обезбеди:
-   соодветни  услови и согласности за приклучување на
инфраструктурни мрежи за
    предвидениот    временски    период   ( електронапојување,
водоснабдување    и
    канализација,   мрежа   за   телефонија,   електронски   комуникации и
сл. )        од
    соодветните   јавни   претпријатија  и  други правни лица ( даватели на
услугите )
    односно   од   субјектите   кои   стопанисуваат со објектите на
инфраструктурата.

-   примена   на   современи   граджни   материјали   кои   овозможуваат
монтажно –
    демонтажни      конструктивни     елементи,     типски     елементи,
современо
    архитектонско   облекување,  препознатливост на функцијата,
репрезентативност
    на урбана опрема за дејностите   од кои  тоа се очекува, принцип на
повеќеводни
    кровови – со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со
посебни потреби
    и инвалидитет и сл.

-   согласност од  сопствениците   на  градежната   парцела   во
сопственост,   кога
    земјиштето се користи за јавна употреба.
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    При поставување на урбана опрема, покрај овие услови, мора да се
почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на
пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и сл.

    Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е
во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е
утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави
претходно мислење од органот на државната управа надлежен за
работите на заштитата на културно – историско наследство, односно на
природата.

    Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истите може да
бидат со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во
нив.

    Урбаната опрема може да бидат само приземни, со максимална
висина на венец до 3.5 м, со кота на приземје до 0.20 м.

V. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

    1-   Привремени паркинзи и приодни патеки

    Привремени паркинзи и приодни патеки на изградено градежно
земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се отстранат,
кои не ја нарушуваат животна средина, со можност за поставување на
ниска ограда ( не повисока од
0.80 м ).

    2.   Платформи

    Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани
( манифистации ), како и придружните објекти во функција на истите, се
со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното
користење.

    Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно
земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно
стандардите на оваа одлука.

    Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифистацијата, а просторот треба да се уреди во
првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.

    3.   Сплавови – платформи за јавни настани на вода

    Сплавови се површини поставени на вода поврзени со копно со
максимална дозволена површина до 100 м2. Се поставуваат сезонски и
се користат како летна тераса или краткотрајно за одредени
манифистации.
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    4.   Информативни паноа

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

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

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

    5.   Летни дискотеки

    При нивно поставување важат општите и посебните стандарди за
поставување на урбана опрема: летни тераси, покриени и непокриени
шанкови и други објекти.

    Се поставуваат со програма донесена од Советот на Општина Ресен.

    6.   Продажба на билети, весници, сувенири, цвеќе, сладолед и др.

    Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на
билети, весниции, сувенири, сладолед и др. да не биде поголема од 4.0
м2, а за продажба на цвеќе не поголема од 16.0 м2.

    7.   Телефонски говорници

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

    Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите
изнесува 1.5 м х 1.5 м, како би се овозможило нивно непречено
функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните
пешачки движења.

    8.   Монтажно – демонтажни типски објекти

    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со
површина до 24.0 м2, кои можат да се постават на одредени места.
Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за
продажба на весници, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни
пијалоци, брза храна, сувенири, лотарија, кондиторски и слични
производи.
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    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се
поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни,
културни, забавни, спортски, туристички, изложбени, рекламно –
промотивни или деловно – информативни и         други активности по
повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на
настаните.

    Обликовни услови
-   Монтажните  објекти    со  своето  обликување   мора   да   бидат
усогласени  со
    просторот на која се поставуваат, треба да се со   унифициран   изглед
и боја кои
    ќе  се   определат   со   проект   за   поставување   на   урбана опрема.
Начинот на
    покривање  треба  да  биде  типски  без додаток на монтажа тенда. За
заштита од
    сонце   и   дожд   на   челото   на монтажниот објект можно е
поставување на рол
    тенда.

-   На монтажниот објект  може  да  се   постави  рекламен  натпис  со
големина  не
    поголема   од челото   на   објектот   со  името на фирмата која го
користи ( врши
    дејност ) без   можност   за   истакнување на други рекламни пораки.
Рекламниот

натпис   да   не   го   надминува   горниот   раб  на монтажниот објекти
повеќе од 50 см.

-   На   надворешниот   дел   од   монтажниот   објект   не   се    дозволени
видливи
    инсталации или делови на уреди за   вентилација и   климатизација
како  и  било
    каква опрема надвор од габаритот на објектот.

    Сообраќајни услови
-   Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора  да  биде
лоцирана на
    начин кој нема да го  попречува  слободното  движење   на   пешаци,
инвалиди и
    возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин.
1.5 м до 2.5 м
    а од раскрсница мин. 10.0 м од почетокот на радиосот за десно
свртување.

 Технички услови
-   При поставување на   монтажниот   објект   мора   да   се   обезбедат
санитарно -
    технички и хигиенски услови: проветрување  природно   или  вештачки,
бучавата
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    која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува
дозволената граница, да
    се обезбеди заштитен отвор со прописно  изведен пулт за издавање
на роба, да се
    обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок  на  вода  и
канализација.

-   Подната, зидната и таванската облога како и  пултот за  издавање  на
роба  да  се
    изведат од непропусен,  еколошки  чист  материјал  кој  не  упива  и
кој  лесно се
    чисти.

    9-   Автобуски постојки

    Поставување на автобуски постојки да биде во согласност со Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот на јавните
патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на
модули со површина од 4.0 м2 до 16.0 м2 и висина до 4.0 м од ниво на
тротоар до врвот на покривачот.
    Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на
автобуски стојалишта и тоа:

а)  Тип А – само автобуска постојка
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци,
рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
б)  Тип Б – автобуска постојка со билетара
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
в)  Тип В – автобуска постојка со киоск
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
г)  Тип г – автобуска постојка со билетара и киоск
Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа за
отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.

    Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат
поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го
утврдува Општина Ресен.

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

    10.  Објекти за обезбедување

    Површината на објекти за обезбедување да не е поголема од 4.0 м2.
За нив важат стандардите за монтажно – демонтажни и типски објекти.
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11. Јавни санитарни јазли

    Поставување на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини,
во близна на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози
на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните
објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени
со посебен проект соодветен за избраната локација.

    12.  Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата
јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се
наруши урбанистичка концепција на просторот и параметрите за
непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( ,, Службен
весник на РМ ,, бр. 142/10 ), особено по однос на минималните димензии
на пешачки површини – тротоари, по однос на непречено користење на
околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (
пешачки, движење на лица хендикеп ), пристап на амбулантно,
противпожарно, полициско и комунално возило ( возила на јавни служби
).

    Се забранува покривање на урбана опрема на летна тераса со
најлони. За заштита на елементи на урбаната опрема за време на
врнежи истата може да се прекрие со леснен материјал или елементите
да се отсранат од јавната површина. При тоа се забранува складирање
на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон
улицата и негово натрупување на куп.

    На површината на која се поставува урбана опрема за организација на
летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси,
столици, настрешница или тенда, чадори, постаменти за чадори,
жардињери, ограда.

    Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (
маси, столици, настрешница, чадори, жардињери, ограда идр. ) не смеат
да го преминуваат работ на одобрената површина.

    Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки
површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се
поставува на начин утврден со проект. Со проект се утврдува просторот,
видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.

    Јавна површина може да се користи за летна тераса ( за вршење на
угостителска дејност ) со поставување на опрема за летна терас, а не и
дополнително друга опрема.

    Минимална ширина на површината потребна за поставување на
урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со
столови и клупи изнесува 1,5 м.
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Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат
изработени од квалитетни материјали. На определени простори:
пешачки зони, плоштади и во заштитени зони може да биде пропишан
видот на опремата со посебен акт.

    Сите направи за заштита од атмосферски влијанија ( чадори, тенди и
настрешници ) поставени на една тераса треба да бидат усогласени по
боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.

Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4 м. Чадорите за
сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја
надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само
одобрената површина и не смеат да бидат прицврстени за подлогата.

    Тендите се типски – монтажни елементи со роло механизам конзолно
поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната
површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со
ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

    При поставување на тенди над зона во која се опганизираат летните
тераси минималната слободна височина изнесува 3.2 м.

    Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобрениот
простор за летна тераса.

    Страните на тендата на смеат да се затвораат со најлон или било
каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта од тендата заради изградбата на зимска градина на јавна
површина.

    Настрешница е лесен монтажно – демонтажен елемент кој се
поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната
површина, со платно и со роло механизам.

    При поставување на настрешници минималната слободна височина
изнесува
3.2 м.

    Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на
направи за заштита од атмосферски влијанија.

    Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или
било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се
спушта до подлогата.

    Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат : да
излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна
тераса, да бидат фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина
поголема од 0.80 м.
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    Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни
материјали со високо естетеско ниво.

    Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон
пешачката зона односно истите се поставуваат само помеѓу соседни
летни тераси.

    13.  Покриени и отворени шанкови

    Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, на плоштад, во
парк, на кеј, покрај водни и рекреативни површини.

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

    Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да
биде и летна тераса.

    14.  Рекламни паноа

    Рекламните паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во
профилот на сообраќајниците, а во согласност со законот за безбедност
на сообраќајот на патиштата ( ,, Службен весник на РМ ,, бр.54/07, 86/08,
98/08 и 64/09 ) и посебните акти на Општината.

    15.  Опрема за забава на деца и детски игралишта

    Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и
верски празници и други манифистации на места каде има доволен
простор за тоа
( поголеми јавни површини или неизградено земјиште ), а просторот се
дава на краткотрајно користење до 30 дена.

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

    16.  Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

    Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се
поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите
на корисниците.

    Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на општината
и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад,
поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на
други локации согласно потребите на Општина Ресен.
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    Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со
деминзии од 1.0 м х 1.2 м за луѓето со хендикеп.

    Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или
прикачени за светилки или фасади на објекти.

    17.  Паркиралишта за велосипеди

    Типот и локациите се определуваат со програмата согласно потребите
на Општина Ресен.

    18.  Жардињери, граничници

    Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да
се ограничи просторот определен за урбана опрема од слободната
проодна површина или да се ограничи просторот меќу сообраќајница и
пешачка површина.

    Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и
одобрението за поставување на урбана опрема, по што овие елементи
треба целосно да се отстранат од просторот. Максималната висина на
жардињерите и граничниците е
0.80 м.

    19.  Тезги

    Тезгите се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се
поставуваат по повод празници и манифистации или на простори во
Општината определени со посебни проекти и служат за продажба на
соодветни производи на пригодната намена.

    Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на
спецификите на локацијата.

    Максималната површина на тезгите изнесува 2.0 до 4.0 м2, и се
поставуваат и отстрануваат по завршување на дејноста.

    Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и
стамбени објекти.

    20.  Елементи за изложување на производи

    Елементи за изложување на производи се витрини, полици,
фрижидери.елементи за изложување на производи се поставуваат на
јавна површина пред трговски локали, по правило во широчината на
челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена
зелена површина. Елементите се поставуваат покрај зидот на локалот.
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    Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат
тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални
потпирачи.

    Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се
оградува и затвора на било кој начин ( најлони, застакленување и слично
).

    Идејните решенија на урбана опрема која ќе биде поставена треба да
биде во согласност со микролокациските услови, со високи естетско –
функционални вредности и вклопеност во пејсажот на микролокацијата и
подрачјето на општината.

VI. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ

    Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со
член 2, став 4 од Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,,
бр.70/13 – пречистен текст ).

VII. ПРЕГЛЕД НА ЛОКАЦИИ НА ПОСТОЈНА УРБАНА ОПРЕМА

Секторот за урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична
соработка и заштита на животна средина ќе изготви табеларен преглед
на евидентираната урбана опрема по локалитети. Во табеларниот
преглед ќе се дадат следните информации:

- нумерација на објектите,
- ознаки на намена на објектите,
- урбана опрема
- КП каде се наоѓа урбаната опрема,
- местоположба, улица и број на урбаната опрема,
- Тип на урбана опрема,
- површина во м2,
- намена,
- сопственост,
- легалитет,
- степен на уреденост,

VIII. ПЛАНИРАНА ДИСПОЗИЦИЈА НА УРБАНАТА ОПРЕМА

    Сектор за урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична
соработка и заштита на животна средина ќе изготви табеларен преглед
на диспозицијата на планирана урбана опрема по локалитети. Во
табеларниот преглед ќе се дадат следните информации:

-    нумерација на објектите,
-    модул,
-    ознаки:   Н -    нова урбана опрема,
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                        ОН -    урбана опрема што се отстранува и се заменува
со нова,
                        О -    урбана опрема што се отстранува,
                         З -    урбана опрема што се задржува,

-    КП каде се предвидува урбаната опрема,
-    местоположба, улица и број на урбаната опрема,
-    Тип на урбаната опрема,
-    површина во м2,
-   намена,

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

Согласно Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 70/13 –
пречистен текст ), урбана опрема се поставува на јавни површини кои
претставуваат градежно изградено и уредено земјиште без притоа да се
наруши основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.
Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на
Општина Ресен.

    Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување
на урбана опрема, кое го издава Градоначалникот на Општина Ресен.

    Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и
текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема во
соодветен размер.

    Согласно Правилникот за формата и содржината на одобрението за
поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање ( ,,
Службен весник на РМ  ,, бр. 123/08 ), Одобрението за поставување на
урбана опрема се издава на образец во формат А4.

    Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот
преглед.

    Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен
геодет.

    Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото
издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
управување со градежното земјиште.

    Општина Ресен согласно Законот за градење (  ,,  Службен весник на
РМ  ,, бр. 70/13 – пречистен текст ) води регистар на издадени
одобренија за поставување и отстранување на урбаната опрема, а
формата, содржината и начинот на водење на регистарот ги пропишува
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на управување со градежното земјиште.
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    Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е
надлежна Општина Ресен, се врши врз основа на одобрение за
поставување на урбана опрема.

    Одобрението за поставување на урбана опрема го издава
Градоначалникот на Општина Ресен.

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

- краткотрајно, за време од 24 часа.
- сезонско, за период од 3 до 6 месеци.
- годишно, за период од 1 година.

    Одобрението за поставување на урбана опрема, се добива врз основа
на поднесено барање, кое се доставува заедно со комплетна
документација и тоа:

    1. За урбана опрема ( постоечки монтажно – демонтажни објекти
) :

-    Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Склучен договор со Општина Ресен за поставувањ урбана опрема,

Одобрението за поставување урбана опрема ( постоечки монтажно –
демонтажни објекти ), да трае најмалку 2 години, согласно склучениот
договор.

    2. За урбана опрема која се поставува за вршење на дејност и
тоа:

тераси со или без настрешниц, покриени и непокриени
шанкови

- Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
- Извод од Програма од член 11,
- Основен проект,

    3. За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли,
           дополнителни монтажно – демонтажни паркинг простори,
рекламни и
           информативни паноа, типски објекти за обезбедување кои се
во
           функција на дипломатско – конзуларните претставништа, на
објекти на
           државната управа и на резиденцијалните објекти

- И звод од Програма од член 11,
- Ревидиран основен проект,
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    4.   Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници,
автобуски

  постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на
водна
      површина и останати видови на урбана опрема која не се
однесува на
      вршење на дејност

- Извод од Програма од член 11,
-    Ситуација со обележена локација на урбаната опрема со размер,

5. Фонтани

- Извод од Програма од член 11,
-    Ревидиран основен проект,

    6.   Тезги и елементи за изложување на производи

-    Документ за регистрирана дејност од Централен регистар,
-    Потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
-    Доказ за регулирано плаќање на комунална такса,
-    Извод од Програма од член 11,
-    Ситуација со обележана локација на урбаната опрема во размер,

    Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за
урбанизам, комунални работи, ЛЕР и прекугранична соработка и заштита
на животна средина на Општина Ресен.

    Надлежниот сектор на Општина Ресен врши увид на лице место и
проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето,
од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите
донесени врз основа на закон, општите и посебните стандарди, утврдени
во одлуката за отврдување на стандардите за поставување на урбана
опрема на подрачјето на Општина Ресен.

    Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да
важи и пред истекот на времето за кое едадено доколку:

-    урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение
за нејзино
         поставување,

- не се поставува по акти на надлежни инспекции, издадени во
вршењето на
         инспекциски работи во рамките на нивните овластување,
    Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се
издаде во наредниот период од 6 месеци.

    Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за
поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја
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издаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице
со договор за деловно – техничка соработка, ниту со било кој друг
правен акт.

    Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи
ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани
со Закон.

X. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на
Општина Ресен се финансира од буџетот на општината за 2013 година.

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

XI. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

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

XII. ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и
отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за
градење
( ,,  Службен весник на РМ  ,, бр. 70/13 – пречистен текст ).

XII. ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализација на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина
Ресен во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи, ЛЕР и
прекугранична соработка и заштита на животна средина.

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

    Бр.07-1468/16 Претседател,
    29.05.2013 година Методија Пашковски с.р
    Ресен
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14.
Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за

пристапување кон изработка и донесување на Урбанистичка планска
документација за дел од плажата во К.О. Стење, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистичка планска
документација за дел од плажата во К.О. Стење, Општина Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
29.05.2013 година.

Бр.08-1576/14 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 13,17 и 26 став 5  од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( „ Службен весник на РМ “ бр. 70/2013 -
пречистен текст ) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен “ бр.
07/2010 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
29.05.2013 годинa, донесе

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

донесување на Урбанистичка планска документација за дел од плажата
во К.О. Стење, Општина Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон  изработка и донесување

на Урбанистичка планска документација за дел од плажата во К.О.
Стење, Општина Ресен, во должина од 500 м.

Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на

буџетот на Република Македонија, а  донесувач на планот е Општина
Ресен.

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

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
    Бр.07-1468/17 Претседател,
    29.05.2013 година  Методија Пашковски с.р
    Ресен
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15.
Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за

пристапување кон изработка и донесување на Урбанистичка планска
документација за дел од плажата во К.О. Сливница, Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за
пристапување кон изработка и донесување на Урбанистичка планска
документација за дел од плажата во К.О. Сливница, Општина Ресен, што
Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на
29.05.2013 година.

Бр.08-1576/15 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 13,17 и 26 став 5  од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( „ Службен весник на РМ “ бр. 70/2013 -
пречистен текст ) и член 16 став 1 точка 1 и член 23 став 1 точка 7 од
Статутот на Општина Ресен ( „ Службен гласник на Општина Ресен “ бр.
07/2010 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
29.05.2013 годинa, донесе

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

донесување на Урбанистичка планска документација за дел од плажата
во К.О. Сливница, Општина Ресен

Член 1
Се отпочнува постапка за пристапување кон  изработка и донесување

на Урбанистичка планска документација за дел од плажата во К.О.
Сливница, Општина Ресен, во должина од 100 м.

Член 2
Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средствата

на буџетот на Република Македонија, а  донесувач на планот е Општина
Ресен.

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

гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
    Бр.07-1468/18 Претседател,
    29.05.2013 година    Методија Пашковски с.р
    Ресен
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16.
Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Барањето од

Проевска Милка и Иванчо од Ресен

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Проевска Милка и
Иванчо од Ресен, што Советот на Општината Ресен го донесе на
седницата одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/16 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако го разгледа Барањето
од Проевска Милка и Иванчо од Ресен го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се задолжува ЈКП „ Пролетер“ Ресен да го разгелда Барањето
од Проевска Милка и Иванчо од Ресен и да постапи согласно
законските прописи.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/19 Претседател,
29. 05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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17.

Врз основа на член 50 став 1 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 Oпштината Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен,,
бр.7/2010) донесувам

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За прогласување на Заклучокот по Барањето од

Дооел “ Мајесперија “ Ресен

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Дооел “ Мајесперија “
Ресен,  што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата
одржана на 29.05.2013 година.

Бр.08-1576/17 Градоначалник
03.06.2013 год.   на Општина Ресен
Р е с е н м-р  Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 29.05.2013 година, откако го разгледа Барање од
Дооел “ Мајесперија “ Ресен го донесе следниот,

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

1. Се задолжува Секторот за урбанизам комунални работи,
локален економски развој, прекугранична  соработка и
заштита на животната средина при Општина Ресен да го
разгледа Барањето од Дооел “ Мајесперија “ Ресен и да
достави одговор до странката.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-1468/20 Претседател,
29. 05.2013 год. Методија Пашковски с.р
Ресен
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