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1. ОПШТИНА РЕСЕН – ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1.1 Местоположба и просторен опфат на Општина Ресен

Општина Ресен е сместена во Преспанската котлина со координати
41.089610, 21.012021. Од источната страна на Преспанската Котлина е
Пелагониската Котлина, од западната Охридската Котлина, од северната
Охридската и Демир Хисарската Котлина и од јужната Костурската,
Билиштанската и Корчанската (Горичката) Котлина. Иако има висока рамка,
преку превалите „Ѓавато" 1.167 м.н.в., „Превал“ 1.035 м.н.в., „Грло" 875 м.н.в.,
„Превтис" (Ѕвезда) 1.085 м.н.в., „Полце" (Пресека) 1.568 м.н.в. и "Буково" 1.207
м.н.в., Преспанската Котлина е сообраќајно поврзана со соседните котлини.

Преспанската Котлина има издолжена, неправилна форма во
меридијален правец и облик на круша. Најголемата должина е 60,00 км,а
широчината изнесува од 7,00 до 30,00 км. На јужниот дел на котлината, е
природната акумулација Преспанско Езеро, со надморска височина при
максимално ниво на водата 853 м.

Преспанската котлина e опкружена со високи планини. На источната
страна се протега масивот Баба со врвот Пелистер (2.601 м), на северната
планината Бигла (1.933 м), на западната се издига Галичица (2.255 м) и на
јужната страна планините Сува Гора и Горбец (1.750 м).

Преспа е котлина која на Балканскиот Полуостров се јавува како
карактеристично геоморфолошки неистечно подрачје со релативно голема
надморска височина чие дно започнува од 853 м апсолутна надморска
височина (нивото на Преспанското Езеро) до 2.601 м апсолутна надморска
височина (врвот Пелистер на Баба Планина).

Преспанската котлина со Големото и Малото Преспанско Езеро е
обиколена со венец на високи планини што се надвишуваат над трите соседни
котлини што ја прави како засебна и специфична географска целина.
Географската положба во југозападниот дел на Балканскиот Полуостров и
природните особености на Преспанската Котлина претставувале значајни
претпоставки за местото и улогата на Преспа низ историјата.

Преспанското Езеро зафаќа површина од 319,9км2 од кои на Република
Македонија припаѓаат 189,20км2, а останатиот дел од 130,79км2 припаѓаат на
Р. Албанија и Р. Грција.

Од вкупната сливна површина од 1374,93км на Р.Македонија и
припаѓаат 763,33км или 56%.

Тромеѓето меѓу тритте соседни држави – Р.Македонија, Р. Грција и Р.
Албанија се наоѓа во водите на Преспанското Езеро.

Вака дефинираниот опфат се совпаѓа во административните граници на
Општина Ресен на територија,дефинирана со Законот за територијална
организација на Р. Македонија.

Сообраќајното поврзување на регионот со останатите простори во
границите на Република Македонија и соседните држави со кои се граничи, се
остварува преку магистралната патна мрежа, односно коридорите:
А3: Крстосница Требениште (врска со А2) – крстосница Подмоље– Охрид-

Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево граница со
Бугарија (ГП Рамна Нива); делница Битола (Крстосница Кукуречани) –
граница со Р.Грција (ГП Меџитлија); делница Косел (врска со А3) -Охрид-
граница со Р. Албанија (ГП Љубаништа);
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како и со регионалната патна мрежа која се надоврзува на магистралата:

- P1101 - Прилеп (врска со А2)-Битола-Макази-Царев Двор (врска со
P1307)

- P1307 - Ресен (врска со А3)-Царев Двор-Отешево-граница со Р.
Албанија (ГП Стење) и делница Стење-Коњско

- P1308 - Макази (врска со А3)-Претор-граница со Р. Грција (ГП Маркова
Нога)

- P2332 - Битола со P1307 (Царина)-Трпејца (врска со А3 и P1301) (Ресен
- Национален Парк Галичица - Охрид)

- P29376 - Врска со P1308 - Манастир Свети Ѓорѓија (Курбиново) -
Манастир Света Богородица - врска со P1308

Гранични премини се:
1. Меџитлија со Р. Грција, на оддалеченост од 45 km од градот Ресен и
2. Стење со Р. Албанија, на оддалеченост од 23 km.
3. Постои и граничен премин Маркова Нога со Р.Грција, кој е од исклучително
значење за потенцијалниот промет на туристи и стоки помеѓу нашата земја и Р.
Грција. Но, овој премин сe уште не е активен, иако од наша страна до
границата патот е во добра состојба.

Железничка патна линија не постои во општината. Најблиска железничка
станица е Битола, оддалечена околу 50 km од градот Ресен.

Воздушниот сообраќај во општината е достапен преку Аеродромот
″Петар и Павле″ во Охрид, на оддалеченост од околу 55 km од Ресен.
Аеродромот Александар Велики во Скопје е на оддалеченост од 187 км, додека
аеродромот во Солун, Република Грција е на оддалеченост од 245 км.

Население и населени места

Основните карактеристики на територијата на Преспа се прикажани во
Табела 1. подолу.

Табела 1. Основни карактеристики на територијата на Општина Ресен

Општина
Население

(Попис 2002)

Површина

(км2)
Населени места

Општина Ресен 16.825 739 44

Вкупно 16.825 739 44
Извор: Државен Завод за статистика, Попис, 2002.

Територијата на Општина Ресен опфаќа 44 населени места, 43 села и градот
Ресен кој претставува територијален и општински центар. Градот Ресен лежи
во северниот дел на Преспанската Котлина, од двете страни на Голема Река,
на надморска височина од околу 880 м.
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Табела 2. Населени места на територијата на Општина Ресен

# Име Број на
жители # Име Број на

жители
1 Арвати 137 24 Курбиново 137
2 Асамати 175 25 Лавци 134
3 Болно 237 26 Лева Река 60
4 Брајчино 134 27 Лескоец 12
5 Волкодери 114 28 Љубојно 186
6 Горна Бела Црква 187 29 Наколец 262
7 Горно Дупени 59 30 Отешево 0
8 Горно Крушје 107 31 Петрино 0
9 Грнчари 417 32 Подмочани 306

10 Долна Бела Црква 237 33 Покрвеник 65
11 Долно Дупени 235 34 Прељубје 16
12 Долно Перово 175 35 Претор 142
13 Дрмени 416 36 Рајца 66
14 Евла 106 37 Сливница 188
15 Езерани 203 38 Сопотско 222
16 Златари 118 39 Стење 438
17 Избишта 176 40 Стипона 0
18 Илино 0 41 Царев Двор 605
19 Јанковец 1169 42 Штрбово 184
20 Козјак 117 43 Шурленци 89
21 Коњско 3 ВКУПНО (1) 8.077

22 Крани 416 44
Градот
Ресен 8.748

23 Кривени 27 ВКУПНО (2) 8.748
ВКУПНО 16.825

Извор: Државен Завод за статистика, Попис, 2002.

Од Табелата  погоре може да се забележи дека градот Ресен брои 8.748
жители, додека 43 села имаат вкупно 8.077 жители. Од вкупно 43 села, четири
(Илино, Отешево, Петрино и Стипона) се целосно напуштени, а едно (Коњско) е
со број на население помало од 10 жители. Дополнително 8 села имаат број на
жители помал од 100. Најголемо село по број на жители е Јанковец со 1.169
жители.

На територијата на Општина Ресен во хармонична мултиетничка
средина живеат 16.825 жители (Извор: Попис, 2002).
Густината на населението изнесува 29,94 жители/км2.1 Во селата се
забележува постојано намалување на бројот на жители како резултат на
намалениот природен прираст, лошата старосна структура и особено
присуството на емиграционите движења кои биле карактеристични во минатото
во овој печалбарски крај.

1 За пресметување на густината на населението е земена само површината на копното од 562
км2.
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Табела 3. Дистрибуција на дистрибуцијата на селата на територијата на
Општина Ресен според бројот на жители

Број на
жители

Број на
села Учество (%)

0 4 9,30%
1 - 10 1 2,33%
11 - 50 3 6,98%

51 - 100 5 11,63%
101 - 200 17 39,53%
201 - 300 6 13,95%
301 - 500 5 11,63%

501 – 1.000 1 2,33%
> 1.000 1 2,33%

Вкупно: 43 100%

Од Табелата 3. погоре може да се забележи дека 4 (9,30%) од селата на
територијата на Општина Ресен се напуштени, најголем број од селата имаат
број на жители во дијапазонот 101 -200 жители (39,53%), а само 2 (4,66%)
имаат број на жители поголем од 500.
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Водни ресурси и водоспопанска структура

На територијата на Општина Ресен се наоѓа Големото Преспанско
езеро. Во водите на Големото Преспанско езеро се наоѓа тромеѓето на
македонската, албанската и грчката граница. Големото Преспанското Езеро,
зафаќа површина од 284 км2, најголема длабочина изнесува 54 м, а
надморската висина е 853 м. Од вкупната површината на езерото 65% припаѓа
на Македонија, 18% на Албанија и 17% на Грција. Максималната должина на
Преспанското езеро изнесува околу 28 км, максималната широчина околу 17
км, а средната околу 10 км. Максималната длабочина изнесувала 54 м, а
средната длабочина од 15-17 м. Преспанското езеро во 1977 година е
прогласено за споменик на природата, а од 1995 година е ставено во списокот
на најзначајни локалитети во Европа.

Со Законот за прогласување на Преспанското Езеро за Споменик на
природата (Сл. Весник на РМ, бр. 51/2011), делот од езерото кој е во границите
на Република Македонија заради природните убавини, геоморфолошките,
хидролошките и хидробиолошките и др. научни вредности се прогласува за
споменик на природата (IUCN категорија III). Вкупната површина на споменикот
на природата Преспанско Езеро во границите опишани во законот изнесува
17.788, ха. Со законот Општина Ресен е задолжена за управување на
споменикот на природата Преспанско Езеро.

Преспанското Езеро има особено значење не само од регионално, туку и
на национално и меѓународно ниво. Меѓународното значење на оваа област е
поврзано со неговите природни карактеристики,а како природен феномен (едно
е од вкупно 17-те во светото зачувани тектонски езера) и како живеалиште на
голем број ендемични, ретки и загрозени видови претежно од ихтио и
орнитофауната.

Преспанското езеро е едно од најстарите езера во Европа, (2-3 милиони
години), за кое се смета дека потекнува од плиоценскиот период. Има тектонско
потекло, а  го исполнува најдлабокиот дел на Преспанската котлина.Заедно со
Охридското Езеро спаѓа во редот на Десаретските езера и ова се едни од
поголемите езера во Европа. Овие две езера, од сите стари западно-балкански
езера, успеаја да го одржат целоснит континуитет на сопствената егзистенција
од времето на нивното формирање па се до денес.  Сместено е во допирот на
два различни геолошки масива и тоа гранитниот масив од источната страна -
Пелистер и карстниот масив на Галичица од западната страна и Сува Гора од
југозападната страна.

Карстот е еден од најважните фактори на релјефот, кој заедно со
структурната и тектонската поставеност на областа им претходи и ги ориентира
геоморфолошките промени.

Промени се случуваат и во денешно време како на пример
поместувањето на езерскиот брег кој постојано се повлекува. На почетокот тој
бил 50 км погоре отколку што е денеска, што е докажано со постоењето на
остатоци од стариот езерски брег, претставени како тераси во неколку нивоа.

Сливното подрачје на Преспанското Езеро се вбројува во IV категорија
на разомост изразено преку просечниот коефициент на ерозија Z sr = 0,33.

Во Општина Ресен поројни реки се Брајчинска, Кранска, Манастирска,
Курбинска, Грнчарска и Мелничка кои извираат од планионата Баба. Од
падините на планината Бигла дотекуваат реките: Крива Река (Голема Река) и
Сопотска, потоа Болнска , Источка и Стипонса кои во горниот слив се поројни а
во долниот дел имаат карактеристики на равничарски реки.
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Градот Ресен се снабдува со вода преку регионалниот водоснабдителен
систем Крушје-Ресен-Сирхан и алтернативниот изворник бунарското подрачје
Царев Двор.
Клима

Климата во целиот преспански регион е спој на умерено-континентална
со медитеранско влијание преку клисурата Грло на југозапад од Малото
Преспанско Езеро и преку планинскиот превој Превтис на југозападниот дел од
Мала Преспа. Се карактеризира со топли лета, во кои ноќите се свежи, и со
благи зими. Просечната годишна релативна влажност на воздухот изнесува
64%.

Врз климата во Општина Ресен големо влијание има близината на
Јадранското море чие влијание продира до долината на реката Дрим во
Општина Струга, големите водни басени на Преспанското и Охридското Езеро
како и високите планински масиви.

Водата на Преспанското Езеро во одредена мера се јавува како
климатски модификатор на својата околина. Езерото кое се наоѓа на надморска
височина од 853 м претставува терморегулатор за околниот воздух, посебно на
температурата на воздухот во зимските месеци, особено во декември и
јануари.

Преодот од зимата кон летото е нешто побрз заради што пролетта е
послабо изразена годишна сезона во однос на есента, што секако претставува
важна карактеристика од интерес за престојот на туристите во текот на
есенските месеци, кога на територијата на ЛАГ-от се организираат значајни
манифестации, како што е Јаболкоберот кој се одржува на крајот од
септември.

Просечната годишна температура изнесува 10,2°С, најтопол месец  е
јули со просечна месечна температура од 21°С, а минимална вредност од 0,3°С
се јавува во јануари.

Преспанската котлина се одликува со долготрајно сончево зрачење со
просечно годишно траење од 1.400 до 2.600 часови.

Присутни се локалните ветрови со режим условен од езерото поради
нееднаквото загревање на воздухот над копното и над езерската шир, поради
што се зголемува општата зачестеност на ветровите во ова подрачје.

Маглата во преспанското подрачје е ретка појава, главно поради честото
проветрување и присуството на големите езерски водени површини.

Шуми и шумско земјиште

Во Пелагонискиот Плански регион,вкупната површина под шуми во  2009
година изнесува 128.386 ха, а во 2012 година изнесува 133.010 ха или 13,25%
од вкупните шуми во земјата што претставува 28,23 % од вкупната територија
на регионот. Дрвната маса изнесува околу 12 милиони м3  или 15% од
вкупната дрвна маса во Република Македонија.

На територијата на Општина Ресен има 3 специјални шумски резервати,
и тоа:

1. Резерват од ела (Abies alba Mill.). Резерватот се наоѓа на планината
Баба во месноста „Рупа". Сопственост е на Шумско-индустриското претпријатие
„Преспа" од Ресен, a ce наоѓа во состав на стопанската единица Брајчино I,
оддел 28 и 29. Површината на резерватот изнесува 7,6 ха и претставува крајна
граница на простирање на овој дел од Балканскиот Полуостров.

2. Резерват од бреза (Betula verrucosa Erhr.). Резерватот се наоѓа на
планината Баба кај месностите „Непртка" и „Калојзана", a e сопственост на
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Шумско-индустриското претпријатие „Преспа" од Ресен. Резерватот го чинат
две состоини кои го заземаат најјужниот ареал на простирање во нашата
република.

3. Резерват од бука (Fagus moesiaca Ozeczott). Овој резерват се наоѓа на
планината Баба во месноста „Калојзана", a е сопственост на Шумско-
индустриското претпријатие „Преспа" од Ресен. Се наоѓа во состав на
стопанската единица Брајчино I. Во однос на таксационите елементи, составот
и живописната убавина од особен интерес е оваа букова состоина да биде
зачувана во изворна состојба. Површината на резерватот изнесува 5 ха.

Општина Ресен располага со  2.319.501 m3 дрвна маса.
Заначаен дел од шумите за стопанска намена обавуваат специјални

функции и немни:
- заштита на земјиштето од ерозија,
- заштита од поројни надоаѓања и поплави,
- заштита на инфраструктурни објекти и системи и друго.

Во непосредна близина на Преспанското Езеро, односно на дел од
неговата брегова линија се наоѓаат и два национални паркови (НП):
Националниот Парк Пелистер (прогласен 30.11.1948 год.) и Националниот Парк
Галичица (Сл. Весник на РМ бр. 31/58). На исток со снежни врвови во доцна
пролет, високо се издига НП „Пелистер“ на планината Баба, со две глечерски
езера и со реткиот бор „Молика“. Неговата управа се наоѓа во Битола. На запад
се протега НП „Галичица“ на истоимената планина, што ги одделува
Преспанското и Охридското Езеро, и е многу богат со ендемични растенија. Во
негов состав е и островот Голем Град, а неговата управа се наоѓа во Охрид.

Националниот парк Галичица завзема положба меѓу двете езера -
Охридското и Преспанското. Се протега на површина од 22.750 ха. Галичица се
одликува со мошне богат и разновиден растителен свет - некаде преку 1.000
видови, меѓу кои голем број реликти и ендеми.

На територијата на Националниот Парк Галичица, а во водите на
Преспанско Езеро се наоѓа и Островот Голем Град, единствениот остров во
државата.

Островот Голем Град претставува атракција и природна реткост и
опфаќа површина од 1 км2. На островот има бујна шумска вегетација при што
најзастапена е фојата. На островот е сочувана само една црква Св. Петар од
XIV век. Како природна реткост заштитен е со Закон и претставува  изолиран
хабитат со минимално влијание од страна на човекот.

НП Пелистер е првиот национален парк на територијата на Република
Македонија на дел од планината Баба, поради особените природни убавини,
историското и научното значење на шумите и шумските предели, на површина
од 12.000 ха. Пелистер е сместен помеѓу Преспанската и Пелагониската
котлина. Баба планина претставува маркантна морфолошка форма која
доминира во југозападниот дел од државата и со врвот Пелистер се издига до
2601 м.н.в. Познати се уште 24 планински врвови со височина поголема од
2.000 м. Во целина Пелистер претставува импозантна планина со изразита
макропластика. Пелистер е најјужна планина кај нас со алпски карактер.

НП Пелистер изобилува со разни видови релјефни облици кои се
формирани низ долготрајни и мошне сложени природни процеси од кои
највпечатливи се камените реки и камените мориња.
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Од хидрографските објекти, со посебна привлечност се двете глацијални
езера - Големото и Малото Езеро на Пелистер, познати како „Пелистерски
Очи“.

На територијата на Општина Ресен се наоѓа локалитетот Езерани кој е
еден од двата Рамсарски локалитети во Република Македонија (прогласен на
3 мај 1995 година како прво Рамсарско подрачје во Република Македонија), а
претставува и дел од Преспанското Езеро. Орнитолошкото подрачје Езерани -
строг природен резерват Езерани (IUCN категорија 1а) зафаќа површина од
2.137 ха и е лоциран на северниот брег на Преспанското Езеро. Овој строг
природен резерват беше прогласен во 1996 година (Сл. весник на РМ бр.
37/96), а поради специфичните услови на заштита на животната средина во
2012 година (Сл. весник на РМ бр. 24/12) се вброи во категоријата Парк на
природата (IUCN категорија IV), врз основа на физибилити студијата од 2010
година и Планот за управување со природниот парк Езерани (2010).

Климатските услови кои го карактеризираат овој регион се најповолни за
одгледување на јаболкото, крушата, сливата, оревот и ситното(јагодесто)
овошје.

Доминантно занимање на населението е земјоделството, посебно
овоштарството. Овоштарниците опфаќаат површина од 3.275 хектари, на кои
најзастапено е преспанското јаболко со годишно производство од околу 73,6
илјади тони (65% од вкупното производство на јаболка во Република
Македонија). Во сортниот состав со околу 65 до 70% е застапена сортата
аjдаред, 10-15% сортите златен и црвен делишес, потоа околу 10% јонаголд,
муцo, чадел и 5% останати.

1.2Политичко уредување

Република Македонија го оствари своето право на самоопределување
по одржаниот референдум на 8ми септември 1991 година, стекнувајќи ја,
единствена од поранешните членки на југословенската федерација, својата
независност по мирен пат во процесот на распаѓањето на поранешна
Југославија.

Процесот на приближување на Република Македонија кон ЕУ
непосредно по осамостојувањето, за разлика од повеќето нови демократии во
централна, источна и југоисточна Европа беше забавен, поради задоцнетото
признавање на Република Македонија како независна држава (во 1993 година).
Дипломатските односи со ЕУ беа воспоставени во 1995 година, по што следеше
склучувањето на Спогодба за соработка. Зачленувањето на Република
Македонија во ФАРЕ во 1996 година овозможи позначаен поттик на процесите
кон водеа кон натамошно приближување кон Унијата.

 Република Македонија беше прва држава од регионот со која ЕУ склучи
Спогодба за стабилизација и асоцијација во 2001  година, која влезе во сила на
1 април 2004  година, повторно како прва спогодба од ваков вид која влегува во
сила.

Низ процесот на интеграција во меѓународните трговски текови,
Македонија воспостави голем број мултилатерални и билатерални договори.
Со овие договори (влез во СТО, договор за слободна трговија со ЕУ, членство
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во ЦЕФТА, договорите за слободна трговија со Турција и Украина) се овозможи
голема либерализација во трговијата и безцарински пристап (иако не e секаде
неограничено).

Во декември 2005 година, Европскиот Совет во чиј состав се шефови на
држави и влади на земјите членки, на Република Македонија и додели статус -
земја кандидат за членство во Европската унија. Визната либерализација за
граѓаните од Македонија кои патуваат во шенген зоната стапи на сила во
декември 2009 година.

Во март 2012 година Македонија со комисијата го започна Пристапниот
дијалог на високо ниво – ХЛАД (High Level Accession Dialogue), со што се
продолжи поддршката од ЕУ во процесот на спроведување на клучните
реформи во земјата.

Како земја со кандидатски статус, на Република Македонија и се на
располагање средствата од ЕУ од инструменотот за претпристапна помош
ИПА. Инструмент за претпристапна помош (ИПА) е дел од пакетот за
надворешни односи. ИПА како и останатите елементи од тој пакет
претставуваат голема можност за рационализирање и поедноставување на
процедурите на Европската Комисија и подобрување на кохерентноста и
координацијата на активностите на Комисијата. Поддршката од ИПА е насочена
кон следните области (компоненти):

Компонента 1 - Транзициска помош и институционална надградба;
Компонента 2 – Прекугранична соработка;
Компонента 3 – Регионален развој;
Компонента 4 – Развој на човечки ресурси и
Компонента 5 – Рурален развој.

Република Македонија активно учествува во следните програми на ЕУ:
Седмата рамкова програма за истражување, Програмата за претприемништво и
иновации, Напредок, Култура, Европа за граѓаните, Фискалис 2013, Царина
2013, Програмата за интелигентна енергија.

Целокупната горенаведена политичка состојба во државата влијае на
развојот на Општина Ресен  и на квалитетот на живот на локалното население.

1.3Надлежности на Општина Ресен

Органи на управување во Општина Ресен се Совет на Општина Ресен и
Градоначалник.

Советот на Општина Ресен е составен од 15 членови – претсваници на
граѓаните, избрани на организирани локални избори. Мандатот на членовите на
Совет трае 4(четири) години.

Членовите на советот избираат претседател кој управува со неговата
работа и ги води седниците на Совет на Совет на Општина Ресен. Седниците
се отворени за јавноста.

Надлежностите на градоначалникот можат да се поделат во два дела на
работи и тоа како надлежности на општината и раководење на општинската
администрација.

Градоначалникот е претставник на граѓаните, избран на локални
организирани избори со мандат од 4(четири) години.

За извршување на работите од надлежност на органите на општината се
организира општинска администрација.
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Во Општина Ресен, општинската администрација е организирана во
следните сектори и одделенија и Територијална противпожарна единица;

1. Сектор за правни  и  општи работи  и  јавни дејности:
1.1 Одделение за правни  и општи работи, и
1.2 Одделение за јавни дејности ;

2. Сектор за финансиски прашања:
2.1 Одделение за буџетска координација;
2.2 Одделение за буџетка контрола;
2.3 Одделение за сметководство и плаќања, и
2.4 Одделение  за администрирање на даноци, такси и надоместоци;

3. Сектор  за урбанизам, комунални работи,  локален  економски
развој и прекугранична соработка:

3.1 Одделение за урбанизам и комунални работи, и
3.2 Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка

4. Сектор за животна средина:
4.1. Одделение за животна средина и управување со отпад
4.2 Одделение за управување со води и заштита на природата

5. Одделение за управување со човечки ресурси;
6. Одделение за внатрешна ревизија;
7. Одделение  за инспекциски надзор- Инспекторат;
8. Територијална противпожарна единица на Општината.



Територијална
противпожарна единица на

Општината

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
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РЕСЕН
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2. Методологија за изработка на стратегијата

Стратегијата за развој на Општина Ресен усогласена е:  со Предлог
насоките за стратешко планирање на единиците на локална самоуправа
подготвени од Владата на Република Македонија, Генералниот Секретаријат на
Владата на Република Македонија и Министерството на локална самоуправа на
Република Македонија, со Програмата за развој на Пелагонискиот плански
региот и со тековните релевантни европски, национални и локални стратешки
документи.

Методологијата за изработка на Стратегијата за развој на Општина
Ресен ги вклучи расположивите ресурси на локален живот во општината,
потенцијалите за понатамошен развој, предностите и можностите, како и
очекувањата на локалната заедница во областа на локалниот економски развој
на Општина Ресен.

Дополнително инкорпорирани се, како најважен елемент, насоките,
идеите и плановите за идниот економски развој на општината преку паметно
искористување на расположливите ресурси, но не и нивно уништување.

Долунапишаната Стратегија за развој на Општина Ресен е комплексен
документ кој во глобала се однесува на одржлив развој во сите сегменти на
локалната економија, со вклучување на меѓусекторска, меѓуопштинска и
меѓудржавна инклузија, земајки го во предвид фактот што нашата општина
преку природниот бисер Преспанско Езеро е поврзана со Р. Грција и Р.
Албанија.

Наодите од профилот на општината произлегуваат од сеопфатна
анализа на постојната документација од областа на тековните национални,
регионални и локални стратешки документи, истражувања издадени од
Државниот Завод за статистика, Просторниот План на Охридско-Преспанскиот
Регион, урбанистички планови, водич за инвеститори и друга релевантна
документација.

Истите се обработени од страна на членовите на работната група за
изработка на Стратегија за развој на Општина Ресен 2016-2021. Одржани се
координативни и работни состаноци со чинителите на економскиот живот во
општината, извршена е дообработка на податоците, изработена SWOT анализа
за пооделни области,  и на крај, но најважно, утврдени и дефинирани
приоритетните стратешки области, идентификувани и дефинирани Мисијата и
Визијата на Општина Ресен, целите и активностите преку кои ќе се реализираат
приоритетите со утврдена временска рамка и финансиска конструкција.

Целокупниот процес на стратешко планирање беше заснован на
следните принципи:

- варолозација на остварувањето на целите од предходната стратегија;
- идентификација на клучните надлежности и вештини на носителите и

изведувачите на активностите;
- посветеност на менаџментот на сите релевантни партнери-учесници во

изработката и реализацијата на акциониот план;
- јасно дефинирање на целите, активностите како и јасно дефинирање на

временска рамка за нивна реализација;
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- запазување на законитоста на активностите;
- одржливост на приоритетите и зацртаните цели;
- воспоставување на систем за мониторинг и контрола на реализираните

активности;
- обезбедување на цврста врска со буџетот на општината;
- дефинирање на идентификатори за утврдување на напредокот во

одредена област;

3. Економски развој, мали и средни претпријатија и занаечиство

3.1. Економска состојба во Р. Македонија

Порастот на Бруто Домашниот Производ – БДП кој претставува важен
показател за економијата во една држава, за Република Македонија во 2010
година изнесуваше 2.9%, а во 2011 година бележи мал пад и изнесува 2.8%1 .

Целите на фискалната политика  во наредниот  период, ќе останат
насочени кон зачувување на макроекономската стабилност и поддршка на
македонската економија преку подобрување на квалитетот на јавните
финансии, пред се преку зголемен обем на капиталните инвестиции насочени
во подобрување на инфраструктурата и физичкиот капитал, водејќи сметка за
надворешно -трговската позиција и зачувување на стабилниот курс на денарот.

Со Уставот на РМ загарантиран е национален третман на сите
инвеститори.

Со членството во МИГА од 1994 година се обезбедува заштита на
странските дирекни инвестиции од политички ризик. Заштитата на странските
дирекни инвестиции исто така е обезбедна и со потпишување на Договори за
поттикнување и взаемна заштита на инвестиции меѓу Република Македонија и
други држави (склучени најмалку 30 договори со различни држави) како и
Билатерални Договори за избегнување на двојното одданочување.

1. Постојни услови за работа во РМ:
 Дозволена е 100% сопственост на странски капитал
 Нема ограничување на репатријација на профитот
 Странско правно или физичко лице може да купи градежно

земјиште под услов да регистрира компанија во Македонија (Закон за
градежно земјиште), со предвидените нови законски решенија постапката и
трансферот на недвижности ќе се поедностави (странските, физички и правни
лица ќе можат под исти услови како и домашните инвеститори да купуваат
градежно земјиште, стопански објекти, туристички капацитети, станови, куќи,
фабрики.... освен земјоделско земјиште и стратешки објекти)
 Воспоставен е едношалтерски систем (регистрација на фирма во рок

од неколку часови)
 Воспоставена е посебна канцеларија на УЈП за големи даночни

обврзници
 Формирана е Агенција за странски инвестиции на РМ, која е

кадровски и финансиски зајакната, ги врши пред-инвестационите,
инвестационите и пост-инвестационите улоги на странските инвеститори.
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2. Даночни поволности
 Закон за Данок на добивка

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2014 и 129/2015)

Стапката на данок од добивка од 01.01.2008 година изнесува 10%.

 Закон за Персонален данок на доход
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01,
2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09,1 39/09,
171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15 и 129/15)

Стапката на персоналниот данок на доход од 01.01.2008 година изнесува
10%.

3. Царински поволности
 Царински Закон

(„Сл. Весник на РМ“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12,
171/12, 187/13, 15/15, 129/15,154/15 и 192/15)

Олеснување по основ на увоз на неупотребувани опрема и резервни
делови (член 196 точка 1).

3.2. Економска состојба во Општина Ресен

3.2.1 Деловни субјекти во Општина Ресен

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активни
деловни субјекти на крајот од 2012 година на територијата на ЛАГ-от Преспа
изнесува 497 и претставува 0,7% од вкупниот број на активни деловни субјекти
во Република Македонија кој изнесува изнесува 74.424 и 5,9% од вкупниот број
на деловни субјекти во Пелагонискиот плански регион. За споредба
населението на територијата на Општина Ресен изнесува 7% од населението
во Пелагонискиот регион и 0,83% од бројот на населението во Република
Македонија според Пописот од 2002.

Активни
деловни
субјекти по
сектори

ВКУПНО
Земјоделство,
шумарство и

рибарство

Рударство
и вадење
на камен

Преработувачка
индустрија

Снабдување
со електрична
енергија, гас,

пареа и
климатизација

Република
Македонија 74.424 3.072 182 8.251 134

Пелагониски
регион

8.468 649 24 857 7

Општина
Ресен 497 28 0 27 0

Табела4 . Структура на деловните субјекти според НКДВ 2 класификацијата, на
територијата на Општина Ресен (состојба 31.12.2012)
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Табела 5      . Позначајни стопански субјекти во Општина Ресен
Прехранбена индустрија
Фирма Дејност
Свислион – Агроплод
ДОО Ресен

Производство на различни видови прехрамбени
производи: кондиторски, преработка на кафе и
какао, житарици, детска храна, грицки, итн. Во
својот состав има и пекара.

Свислион -Aграр ДОО
Ресен

Производство на маринирани производи, трговија
на мало и големо, живинарска фарма, фарма на
ноеви, производство на јаболка, чување на
јаболкото (ладилници), производство на жито

ЦД Фруит с.Царев Двор Преработка на овошје и зеленчук, производството
на јаболков концентрат, сокови од јаболко, круша,
кајсија, ладен чај

Рес Ком ДООЕЛ Ресен Пчеларство и производство, пакување и
дистрибуција на мед и производи од мед

Вита-Рес Ресен Трговија и дистрибуција на овошни сокови,
производство на јаболков концентрат и
производство на овошни сокови

Јаболчело Производство на овошни сокови
Текстилна индустрија
Фирма Дејност
ХаТекс ДОО Производство на текстилни производи (работни

униформи), лон услуги, шиење
Стењетекс ДОО с. Стење Производство на  конфекциски производи и ХТЗ

опрема
Металопреработувачка индустрија
Фирма Дејност
Леарница за алуминиум и
цинк ДОО Ресен

Производство на  грејни ауминиумски тела и разни
делови од алуминиумски легури лиени под
притисок за потребите на автоиндустријата,
електроиндустријата и други намени

Туризам и угостителство
Фирма Дејност
Преспатурист ДОО Ресен  Хотел Китка Агроплод – Ресен (32 легла)

 Хотел Претор – ТН Претор (51 легла)
 ресторан и автокамп– ТН Крани (334 легла)

Хотел Мартин - ТН
Претор

хотел, 18 легла

Хотел Рива – с. Стење хотел, 30 легла
Хотел Диор - Ресен хотел, 20 легла
Хотел Холидеј - Ресен хотел, 30 легла
Хотел Лејк вју - Отешево хотел, 40 легла
Хотел Ројал Л - Царев
Двор

хотел, 15 легла

Одморалишта
Мите Богоевски - Претор се реновира
Трговија
Фирма Дејност
Румко 91 Откуп, складирање и извоз на јаболка, Трговија на

големо со овошје и зеленчук
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Марк-ман Откуп и извоз на јаболка, транспорт и шпедиција
Гоми 96, с. Покрвеник Откуп и извоз на јаболка, транспорт и шпедиција
Фреш Аппле, с. Царев
Двор

Трговија со свежо овошје и зеленчук

Максвед Транспорт и шпедиција
Јаффа транс Транспорт и шпедиција
Преспа Промет Градежни материјали, земјоделска механизација
Бела Рада Цвет Продажба и аранжирање на цвеќе, овоштарство
Пинт Фруит Производство и продажба на јаболко
ЦД Мако Трејд Трговија со овошје и зеленчук
Виртекс Трговија на мало со метална стока, бои и стакло

во специјализирани продавници
Метал 488 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло

во специјализирани продавници
Ќаско-Пром Трговија на мало со метална стока, бои и стакло

во специјализирани продавници
Тејнинжинеринг Трговија на мало со метална стока, бои и стакло

во специјализирани продавници
Небикомерц Трговија на мало со метална стока, бои и стакло

во специјализирани продавници
Ќевил-Комерц Трговија на големо со овошје и зеленчук
Ликом Трговија на големо со овошје и зеленчук
Илинден, с. Јанкоец Трговија на големо со овошје и зеленчук
Пркос Корпорејшн, с.
Царев Двор

Трговија на големо со овошје и зеленчук

Фруит МБ Трејд Трговија на големо со овошје и зеленчук
Опал-Трејд Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини
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3.3. Индустриски развојни зони

Во Општина Ресен дефинирани и уредени се следните индустриски
развојни зони, каде деловните субјекти имаат можност да ја остравруваат
својата дејност:

1. ИНДУСТРИСКА  ЗОНА  МАКАЗИ
 Површина 150 хектари
 Близина на магистрален патен правец А3 Битола–Ресен
 Земјиште во државна сопственост
 Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

 Погодна за инвестирање во областа на:

- Откупни и дистрибутивни центри;
- Ладилници;
- Складишта;
- Капацитети за преработка на овошје и зеленчук;
- Лесна индустрија.

Урбанистички план вон населено место - Макази



19

2. ИНДУСТРИСКА ЗОНА ПРЕСПАТЕКС

 Површина 24 хектари (слободно неизградено земјиште околу 3 хектари)
 Близина на А3 Битола–Ресен и во близина на централното градско
подрачје
 Земјиште во државна и приватна сопственост
 Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

 Погодна за инвестирање во областа на лесна индустрија
• Цена од 1 евро за метар квадратен

• Слободна површина за нови инвестиции од околу 3

хектари (на остатокот постојат приватни објекти)

• Усвоен детален урбанистички план усвоен на

26.09.2012 година

Постојните објекти се користат за слични намени:

• Складишни објекти

• Текстилна конфекција

• Производство на сокови

Детален урбанистички план за стара фабрика ПРЕСПАТЕКСТ
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3. ОТКУПНО-ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР

 Површина 6 хектари
 Урбанизирано  земјиште во државна сопственост
 Во близина на магистрален патен правец А3 Битола–Ресен
 Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

 Погодна за наменски објекти за преработка на јаболко:

 Откупни и дистрибутивни центри;

 Ладилници и складишта;

 Капацитети за преработка на јаболко.

4. ФИНСКО СЕЛО – ДОЛНО ДУПЕНИ

 Површина  15 хектари
 Плански опфат 11,51 хектари
 Поделена е во 3 блокови и има 33 градежни локации
 Урбанизирано земјиште во државна сопственост
 Пристап до комунална и енергетска инфраструктура

 Погодно за инвестирање во:
 Хотели и ресторани;

 Домување од мал обем;

 Терени за спорт и рекреација.

Детален урбанистички план ФИНСКО СЕЛО кај село ДОЛНО ДУПЕНИ
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3.4. Даночна политика на РМ

Со цел да се создадат поволни услови за инвестиции и економски
развој, Република Македонија воведе исклучително поволна даночна политика.
Данокот на добивка е 10%, персоналниот данок на доход е исто така 10%, а
данокот на додадена вредност е 18% и 5% за производите со повластена
стапка. Со воведување на овие мерки, Македонија се вбројува во земјите со
најниски даноци во Европа.

Покрај тоа, Република Македонија е потписник на повеќе договори за
слободна трговија:

1) Централноевропски договор за слободна трговија (ЦЕФТА 2006)
ЦЕФТА 2006 е потпишан на 19 декември 2006 година во Букурешт, а стапи на
сила на 22.11.2007 година. Потписнички на договорот се: Република
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Молдова, Црна Гора и
УНМИК за територијата на Косово. Покрај либерализацијата на трговијата со
стоки, ЦЕФТА 2006 отвора простор за зголемена соработка помеѓу нејзините
членки и во следниве области: трговијата со услуги, јавни набавки, инвестиции
и заштита на интелектуалната сопственост.

2) ЕФТА Договор. ЕФТА Договорот е мултилатерален Договор склучен
помеѓу Република Македонија и Швајцарската Конфедерација, Кралството
Норвешка, Република Исланд и Кнежевството Лихтенштајн на 19.06.2000
година во Цирих. Собранието на РМ го ратификува Договорот во ноември 2001
година (Службен весник на РМ број 89/2001), а неговата примена отпочна на 1
мај 2002 година. Со овој Договор се обезбедува асиметричен пристап во
одвивање на трговијата со индустриските и земјоделско - прехранбените
производи во полза на Република Македонија. Со тоа, македонските
индустриски производи се извезуваат слободно без царина на пазарите на
ЕФТА државите, за потребите на 12 милиони жители. Од друга страна,
трговијата со индустриски производи при увозот од ЕФТА државите во РМ се
одвива во различен транзиционен период поединечно за секоја држава на
ЕФТА и тоа во период од четири, седум и девет години. Во 10-та година од
примената на Договорот, размената во двете насоки ќе се одвива без царина.

3) Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и
Украина. Договорот за слободна трговија меѓу РМ и Украина претставува
правна рамка со која се регулира билатералната трговска соработка меѓу двете
земји и се применува од 10 септември 2001 година.

4) Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и
Република Турција. Договорот за слободна трговија меѓу Република
Македонија и Република Турција ја регулира трговијата меѓу двете држави и се
применува од 1 септември 2000 година.

5) Спогодба за стабилизација и асоцијација. Спогодбата за
стабилизација и асоцијација со Европските заедници и нивните земји-членки
(ССА) е постојната правна рамка која ги регулира односите на Република
Македонија со Европската Унија. Република Македонија потпиша ССА на 9
април 2001 година во Луксембург, а Спогодбата стапи во сила на 1 април 2004
година. Деловите од ССА кои ги регулираат трговијата и трговските прашања
стапија во сила на 1 јуни 2001 година со посебната Времена спогодба за
трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европската
заедница. Со оваа спогодба се обезбеди асиметричен пристап во одвивање на
трговијата со индустриските и земјоделско - прехранбените производи во полза
на Република Македонија. Со тоа, македонските индустриски производи се
извезуваат слободно без царина на пазарите на ЕУ, а трговијата со
индустриски производи при увозот од ЕУ предвидено е постепено да се
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либерализира во период од 10 години. Во 10-та година од примената на
Спогодбата (2011 година), размената во двете насоки ќе се одвива без царина.

3.5. Даночна политика на Општина Ресен

Во согласност со генералниот процес на децентрализација во Република
Македонија, еден од клучните димензии е и фискалната децентрализација, т.е.
фискална автономија во надлежноста на локалните самоуправи.

Освен трансферите од буџетот на централната влада, кои секако
следуваат во согласност со Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (ЕЛС), други закони и пратечка регулатива им
овозможуваат на ЕЛС финансиска автономија и во одредувањето на висината
на следниве даноци и давачки на локално ниво:

-Даноци на недвижен имот, данок на подарок и наследство и данок на
промет на недвижности (Закон за даноци на имот),

-Комунални такси за приклучување и користење на сите видови на
комуналната инфраструктура  (Закон за комуналните такси), и

-Административни такси (Закон  за административни такси)

Висината на овие локално дефинирани даноци и давачки, како и
ефикасноста во нивното дефинирање и издавање дозволи и документација за
старт на нови бизниси, како и проширување на дејноста или обемот на
постоечките бизниси (фирми) се еден од клучните фактори на локалниот
бизнис амбиент на локално ниво. Данокот на имот во општината  изнесува
0,10% од утврдената пазарна вредност на недвижноста; данокот на наследство
и подарок за наследник од втор наследен ред изнесува 3%, додека за
наследник од трет( и останато) наследен ред е 5%, а данокот на промет на
недвижности во општината изнесува 3%.

Со зајакнување на сопствените приходи на општините и капацитетот за
менаџирање на средствата,успешно продолжува процесот на администрирање
и наплата на сопствените приходи, извршување на пренесените надлежности и
управување со финансиските средства и другите ресурси потребни за нивно
извршување.

Зајакнувањето на финансискиот капацитет на општините се постигна со
повеќе законски измени со кои општините добија нови приходи или ги зголемија
постојните и тоа:

-постапно порасна процентот на приходите од данокот на додадена
вредност од 3% (во 2009) на 4,5% во 2013 година, со што се обезбеди пораст
на приходите во буџетите на општините;

-пораст на капиталните приходи од продажба на градежно земјиште
(распределба 20:80% во корист на општините);

-пораст на приходите од концесии од минерални суровини (распределба
22:78% во корист на општините) и дополнителен приход од надоместок за
производство на енергија од фосилни горива -еколошка такса;

-од 2013 година се утврди распределба на приходите од концесија на
води за користење на водните ресурси за производство на електрична енергија
(75%:25% во корист на општините), а од 2016 година распределбата ќе биде
50%:50%;

-од 2013 година се утврди распределба на приходот од надоместок за
користење на водата за миење и сепарирање на песок, чакал и камен
(50%:50%) и

-од 2013 година приходи од надоместок за издавање на одобрение на
бесправен објект изграден на земјоделско земјиштe
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3.6. Состојби и движење на населението и состојба на пазарот
на труд во Општина Ресен

3.6.1. Население

Вкупното население на територијата на Општина Ресен, според Пописот
од 2002 година, изнесува 16.825 жители. Вкупниот број на домаќинства
изнесува 4.849, додека бројот на сите видови живеалишта изнесува 8.233.

Табела 6. Вкупно население, домаќинства и станови во Општина Ресен

Општина Вкупно население Домаќинства
Станови
(сите видови
живеалишта)

Општина
Ресен 16.825 4.849 8.233

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.

Од Табелата бр.6 може да се забележи дека бројот на население на
територијата на Општина Ресен има тренд на намалување во периодот 2005 -
2010 година, додека од 2011 година трендот полека завзема нагорна линија.

Табела 7 . Население на територијата на Општина  Ресен по години
(30.06.2013)

Вкупно
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Општина
Ресен 16.497 16.417 16.363 16.312 16.252 16.215 16.217 16.266 16.345

Извор:  Државен завод за статистика.

Во Табелата 8  . подолу е даден приказ на територијата на Општина Ресен
според возраста, според пописот во 2002 година. Според податоците може да
се забележи дека во Општина Ресен најбројна поединечна возрасна група е 15
- 29 години со учество од 20,95%. Исто така може да се забележи бројот на
население со возраст поголем од 60 години изнесува 3.817 жители (22,7%).

Табела 8. Вкупно население во Општина Ресен според возраст, попис 2002
Возрасни групи (мажи и жени)

Општина Вкупно 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-85+ непозната
возраст

Ресен 16.825 2.852 3.524 3.461 3.154 2.685 1.132 17
Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.
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Табела 9. Вкупно население на Општина Ресен според возраст, состојба
31.12.2013

Возрасни групи (мажи и жени)

Општина Вкупн
о 0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75-85+

непозна
та

возраст

Ресен 16.386 1.956 3.458 3.352 3.764 2.552 2.552 3

Извор:  Државен завод за статистика, Статистички годишник 2014.

Од двете табели погоре може да се забележи дека во периодот 2002 -
2013 година, согласно  проценките бројот на вкупното население се намалил од
16.825 на 16.386, или вкупно за 439 жители.

Од споредбата на двете табели може да се забележи дека возрасните
групи на население до 44 години бележат пад, додека возрасните групи
постари од 45 години бележат пораст во бројот на население (во возрасната
група 60 - 74 има обратен тренд на намалување).

Интересно е да се забележи дека возрасната група 0 - 14 години во
периодот 2002 - 2013 бележи значително намалување од 2.852 на 1.956, додека
возрасната група 75 - 85 години се зголемува од 1.132 на 2.552, што покажува
дека населението во Преспа старее.

Табела 10. Вкупно население на територијата на Општина Ресен според
пол

Општина Вкупно Мажи Вкупно Жени Вкупно

Ресен 8.413 8.412 16.825

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.

Бројот на машко и женско население во Општина Ресен, според Пописот
2002, е речиси идентичен и се разликува само за 1 лице.

Табела 11. Вкупно население на Општина Ресен според национална
припадност

Општина Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошња
ци

Ост.

Република
Македонија

2.022.54
7

1.297.981 509.083 77.959 53.879 9.695 35.939 17.018 20.993

Пелагониски
регион

238.136 204.471 11.689 7.527 7.268 2.341 869 2.627 1.344

16.825 12.798 1.536 1.797 184 26 74 1 409Општина
Ресен 100% 76,07% 9,13% 10,68% 1,09% 0,15% 0,44% 0,01% 2,43%

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.

На територијата на Општина Ресен  живее население со различни
етничка припадност. Најбројни се Македонците со 76,07%, потоа следуваат
Турците со 10,68% и Албанците со 9,13%. Останатите етнички заедници се
помалубројни.
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Табела 12 . Основни показатели за развојот на Општина Ресен , 2013

Општина Живородени Вкупно
умрени

Умрени
доенчиња

Природен
прираст

Склучени
бракови

Разведени
бракови

Република
Македонија  23.138  19.208 237  3.930  13.982  2.045

Пелагониски
регион  2.246  2.836   27 -  590  1.426   213

Ресен   138   218 0 -  80   96   12

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник, 2014.

Табела 13. Стапки на раѓања, умирања и бракови на територијата на
Општина Ресен во 2013 година

живо-
ро-

дени

ум-
ре-
ни

приро-
ден
при-
раст

склу-
чени
бра-
кови

разве-
дени

бракови

Општини

(на 1000 жители)

Ум-
рени
доен-
чиња

на 1000
жи-

воро-
дени

Мртво
-   ро-
дени

на 100
жи-

воро-
дени

Вита-
лен
ин-

декс
(живо-
роде-
ни на
100
ум-

рени)

Раз-ве-
дени бра-
кови на

1000 склу-
чени

Република
Македонија 11.2 9.3 1.9 6.8 1.0 10.2 0.8 120.5 146.3

Ресен 8.4 13.3 -4.9 5.9 0.7 0.0 0.7 63.3 125.0

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник, 2014.

Табела 14. Вкупно доселени и отселени граѓани и миграционо салдо за
територијата на Општина Ресен по години

Доселени Отселени Миграционо салдо (МС)

Општина
Ресен

Вкупно
доселени

Доселени
од друга
општина

Доселени
граѓани во

РМ од
други

држави

Вкупно
отселе

ни

Отселени
во друга
општина

Отселе
ни

граѓани
од РМ

во
други

држави

Вкупно
МС во
рамкит
е на РМ

МС  во/од
РМ од / во

други
држави

2007 155 57 94 59 55 0 96 2 94
2008 113 53 58 60 58 0 53 -5 58
2009 176 72 101 67 64 0 109 8 101
2010 154 66 84 74 70 0 80 -4 84
2011 172 66 102 79 75 0 93 -9 102
2012 252 58 186 89 81 0 163 -23 186
2013 228 58 166 66 62 0 162 -4 166

Извор: Државен завод за статистика, макстат датабаза.
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Од Табелата 14 . за миграционите движења на територијата на
Општина Ресен може да се забележи дека во периодот 2007 - 2013 година
миграционото салдо по години е позитивно, односно секоја година повеќе лица
се доселиле во Општина Ресен отколку што се отселиле.

Во однос на миграционото салдо во рамки на државата, може да се
заклучи дека бројот е негативен секоја година освен 2007 и 2009, кога
миграциското салдо е позитивно. Сепак податоците треба да се земат со
резерва бидејќи бројот на отселени граѓани во други држави секоја година
изнесува 0. Од друга страна познато е дека за Општина Ресен е
карактеристично отселување во други држави заради печалбарство.

Од Табелата . за миграционите движења може да се забележи дека во
2013 година миграционото салдо е позитивно, односно повеќе лица се
доселиле во општината отколку што се отселиле. Во однос на миграционото
салдо во рамки на државата, може да се заклучи дека бројот е речиси
избалансиран, каде што само 4 лица повеќе се отселиле.

Табела 15. Отселени граѓани на Република Македонија според полот и
возраста, за Пелагонискиот регион и територијата на Општина Ресен
Преспа, 2013

Пол ВозрастОпштина на
поранешно место

на живеење
Вкупно

машки женски  0 - 14 15 - 29 30 - 64 65 и
повеќе

Република
Македонија  6.475  1.581  4.894   45  3.321  2.820   289

Пелагониски
регион   692   166   526   1   364   296   31

Ресен   62   19   43 0   29   33 0

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник, 2014.

Од вкупниот број на лица што се отселиле (62 лица), значително е
поголем бројот на женски лица, а според возрасната структура сите отселени
биле работоспособни (15 - 64).

Tабела 16 . Отселени граѓани на Република Mакедонија според
етничката припадност, за Пелагонискиот регион и Општина Ресен, 2013

Етничка припадностОпштина на
поранешно
место на
живеење

Вкупн
о Макед

онци
Албан

ци
Турц

и Роми Вла
си

Срб
и

Бош
њаци

оста-
нати

непоз-
нато

Република
Македонија  6.475  4.682  1.131   256   210   18   55   52   54   17

Пелагониски
регион   692   542   68   31   37   3   0   6   5   0

Ресен   62   48   3   9   2   0   0   0   0   0
Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник, 2014.
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Најголем број од оние што се отселиле во текот на 2013 година се
Македонци (77% од сите отселени) што приближно одговара на нивната
етничка застапеност. Потоа следуваат Турци, и незначителен број на отселени
Албанци и Роми.

3.6.2. Состојби  на пазарот на труд

Според податоците од пописот од 2002 година, стапката на активност
изнесува 48,18%, стапката на вработеност 33,70%, додека стапката на
невработеност изнесувала 30%.

Табела 17. Вкупно население во Општина Ресен, на возраст од 15 години
и повеќе според активноста

Економски активни
Општина Вкупно

население

Вкупно
население
на возраст

15 год. и
повеќе Сите Вработен

и
Невработен

и

Економски
неактивни

Ресен
16.825

13.962 6.727 4.705 2.022 7.235

Извор:  Државен завод за статистика, Попис 2002 год.

Бројот на невработени во Општина Ресен на ден 31.08.2014 изнесува
1.561. Во Табелата подолу е дадена структура на невработените лица според
образование.

Табела 18 . Структурата на невработените лица според образование на
територијата на Општина Ресен

Образование Општина
Ресен

Општина
Ресен

(%)
Без образование или со основно
образование 406 26.01%

Непотполно средно образование 153 9.80%
Завршено средно образование 616 39.46%
Вишо образование 53 3.40%
Високо образование 319 20.44%
Магистри 14 0.90%
Доктори на наука 0 0.00%
ВКУПНО 1.561 100%
Извор: Агенција за вработување на РМ, Центар за вработување Ресен, 31.08.2014

Ако се земе последната достапна проценка на населението во
Ошпштина Ресен од 31.12.2013 според која вкупното население изнесува
16.386, може да се заклучи дека бројот на невработени претставува 9,53% од
вкупното население.
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Најголем дел од невработените се со завршено средно образование 616
што претставува 39,46% од вкупниот број на невработени. Втората група ја
сочинуваат невработени без образование или со основно образование, вкупно
406, или приближно 26%. Бројот на невработени со високо образование е
висок, изнесува 319 или 20,44% од вкупниот број на невработени.

Овие податоци покажуваат дека невработеноста е структурна и дека
приватниот сектор нема капацитет да ги вработи лицата со завршено високо
образование.

Табела 19 . Структура на невработените лица според полот
Општина Мажи Жени Вкупно

Ресен 877 684 1.561
Ресен (%) 56.18% 43.82% 100%

Извор: Агенција за вработување на РМ, Центар за вработување Ресен, 31.08.2014

Ако се разгледува структурата на невработените лица според полот во
Општина Ресен, може да се забележи дека бројот на невработени мажи е
далеку поголем и изнесува 877, односно 56,18%, додека бројот на невработени
жени изнесува 684 или 43,82%.

Табела 20 . Старосната структура на невработените лица во Општина
Ресен

Возраст Општина Ресен Општина Ресен
(%)

15 – 19 г. 19 1,22%
20 – 24 г. 166 10,63%
25 – 29 г. 296 18,96%
30 – 34 г. 190 12,17%
35 – 39 г. 165 10,57%
40 – 44 г. 133 8,52%
45 – 49 г. 108 6,92%
50 – 54 г. 151 9,67%
55 – 59 г 171 10,95%
60 и повеќе години 162 10,38%
ВКУПНО 1.561 100.00%
Извор: Агенција за вработување на РМ, Центар за вработување Ресен, 31.08.2014

Во Табелата погоре е прикажана старосната структура на
невработените лица во Општина Ресен. Од табелата може да се забележи дека
најголем број на невработени лица се со старост 25-29 години и изнесува 296
лица или приближно 19% од вкупниот број на невработени лица. Потоа следува
бројот на невработени од старосната група 30 - 34 години која изнесува 190
лица или приближно 12%. Од ова може да се заклучи дека бројот на
невработени со старост 25 - 34 години изнесува приближно 30% од вкупниот
број невработени.
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Табела 21 . Структура на невработени лица според националната
припадност на територијата на Општина Ресен

Национална
припрадност Општина Ресен Општина Ресен

(%)
Македонци 1.298 83.15%
Албанци 79 5.06%
Турци 117 7.50%
Роми 25 1.60%
Срби 8 0.51%
Власи 0 0.00%
Други 34 2.18%
ВКУПНО 1.561 100%
Извор: Агенција за вработување на РМ, Центар за вработување Ресен, 31.08.2014

Според податоците презентирани во Табелата 21 . погоре, може да се
забележи дека најголем број од невработените лица се Македонци или 1.298,
односно 83,15% од вкупниот број на невработени лица. Потоа следуваат
невработени лица од Турска етничка припадност со 7,5% и невработени
Албанци со приближно 5%. Ако тоа се спореди со бројот на население според
етничка припадност може да се забележи дека процентот на невработени
Македонци (83,15%) е поголем од нивното учество во населението (76,07%),
додека бројот на невработени Турци (7,5%) и Албанци (5%) е помал од нивното
учество во населението кое изнесува 10,68% и 9,13% соодветно.

4. Занаетчиство

4.1. Правна регулатива

Согласно Законот за локална самоуправа и Статутот на Општина Ресен,
општината меѓу другото е надлежна за изготвување и извршување на планови
за остварување и овозможување на услови за поддршка на туризмот,
угостителството и занаетчиството на својата територија.

Согласно Законот за вршење занаетчиска дејност, дејноста може да ја
врши физичко лице доколку е регистрирано за вршење на занаетчиска дејност,
како и трговец поединец и трговско друштво.

Законот вели дека занаетчиска дејност е занаетчиското производство,
знаетчиските услуги, уметничкото занаетчиство и домашното ракотворење.
Тука спаѓа и производството на производи по нарачка, во мали серии, кое е без
карактер на индустриско производство, Под занаетчиство се подразбираат и
поправките и одржувањето на производите, уредите и објектите, како и
вршењето на лични услуги. Уметничкото занаетчиство, потенцира законот, е
изработка и обработка на уметнички предмети од разни материјали и нивно
обликување каде вештината на производителот занаетчија доаѓа до израз.

Имено, според истражувањата на Занаетчиската Комора на Република
Македонија, денеска занаетчиството е претежно дејност на еден човек. Дури во
87 % членовите на занаетчиските комори се занаетчии, а само 13 % се
вршители на занаетчиска дејност.



30

На регионално ново занаетчиството  исто така е добростоечки и
перспективен сектор. Така на пример во Пелагонискиот регион, кој ја опфаќа
Општина Ресен, бројот на занаетчии по градовие е како што следува: Прилеп –
111 (3,81% од вкупниот број во Македонија), Битола – 11 (0,38 %), Крушево – 3
(0,3%), Ресен – 38 (1,30%).

4.2. Занаети во Општина Ресен

Општина Ресен има историска традиција за изработка на глинени
производи, како бардиња, стомни, тави, глинени украси. Подобрувањето на
квалитетот на живот, како во државата така и во општина Ресен доведе дел од
овие производи скоро и да не се користат, но тие претставуваат туристичка
атракција и може да се продаваат како сувенири и да ја промовираат
општината во странство.

И покрај тоа што последниве години направени се одредени чекори за
поддршка на овој сектор, се уште занаетчиството не го добива заслуженото
внимание. А посебно земајки го во предвид фактот што некои занети во
Општина Ресен се дефицитарни, општината презема мерки со чија
имплементација ќе придонесе кон ревитализација на занаетчиството, кон
негово препознавање како можност за вработување и егзистенција, како идеа
за семеен бизнис, и како идеа за унапредување на економските потенцијали на
општината со промовирање на оригиналните уникатни занаетчиски производи.

Општина Ресен занаетчиството го презентира како важен дел на
локалната економија. За општина Ресен занаетчиството не е само традиција и
чувар на културата, туку високо техничко занимање, атрактивно, перспективно
особено за младите, преку овозможување на креирање нови работни места и
семејни бизниси и опција за егзистенција. Преку квалитетни стручно образовани
и оспособени занаетчии со знаења, компетенции и вештини кои нудат
квалитетни занаетчиски производи и услуги според потребите на пазарот на
трудот, се придонесува до зголемување на работните места и се подобрува
ефективноста и конкурентноста на економијата.

Препознавајки го занаетчиството за круцијално и свесна за потребата од
организирана поддршка во развојот на занаетчиството, а за истото подобо да
се вреднува и да се разликува од останатите стопански гранки, Општина Ресен
го воведува занаетчиството како составен дел на  Стратегија за развој како
битен сегмент во економскиот развој на општината.

Во таа смисла општината особено ќе се заложи за зголемување на
бројот на вршителите на занаетчиската дејност, вклучување на младите луѓе во
занаетчиството и намалување на невработеноста, ќе започне постапка за
брендирање на занаетчиството како дејност, преку креирање и употреба на
лого, за сите производи од занаетчиска дејност, ќе преземе хитни активности за
заштита на дефицитарните занаети, посебно ќе се заложи за реалзиација на
манифестации поврзани со занаетчиството, избор на најуспешен занаетчија,
поврзување на занаетчиството со туризмот.
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5. Туризам

5.1.  Правна регулатива

Законот за угостителска дејност (Сл Весник на РМ бр. 62/04,89/08,
115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 116/14,199/14 и 129/15) во своите одредби,
ја дефинира угостителската дејност, како и јасно ги разграничува обврските на
единиците на локалната самоуправа и Министерството за економија. Исто така,
јасно се дефинирани и насоките на работа на лицата кои вршат угостителска
дејност како и законските предуслови кои треба да ги исполнат пред и за време
на обавување на дејноста.

Согласно законските одредби, физичкото лице може да :
1. Изнајмува куќи, апартмани и соби за одмор чиј сопственик е носител на

правото на користење, и тоа најмногу 10 соби, односно 20 легла при што
во еден објект под заеднички покрив може да се издаде само едно
одобрение.

2. Дава услуги на појадок само на корисниците на собите.

За давање на овие угостителски услуги, физичките лица мора да ги
исполнат минимално-техничките услови и условите за категоризација.

Категоризацијата на објектите ја врши градоначалникот на општината.
За таа цел формирана е Комисија за категоризација на објекти за сместување –
куќи, станови и соби за издавање, составена од 5(пет) членови и нивни
заменици.

5.2. Природни и културно историски карактеристики на Општина
Ресен во функција на развој на туризмот

Туризмот претставува отворена можност за учество на
заинтересираните страни кои имаат заеднички интереси и интеракциски
односи. Туризмот во Преспанскиот регион претставува дејност од посебен
интерес. Ваквиот приод подразбира дека општата интегративна заложба во
креирањето на туристичкиот развој и организацијата на туристичките простори
во рамките на регионот се темели на усвоени просторни решенија во сферите
коии се во непосредна врска со туристичкиот развој. Појдовната основа на
концептот за развој на туризмот и организација на туристичките простори
претставува значењето на природното и антропогено наследство.

Туризмот има битна улога во управувањето и витализацијата
природните ресурси. Положбата на регионот ги отвара можностите во поглед
на контактноста, транзит и поливалентност.

Благодарение на природно-географските услови Преспа  била
населена од најстари времиња, во палеолитот.

Извршените археолошки истражувања во изминатиот период упатуваат
на остатоци од материјалната култура од најстарите историски периоди до
денес, на многу популации и цивилизации што оставиле длабоки траги како во
материјалната, така и во духовната култура.

На подрачјето на Преспа регистрирани се 130 археолошки локалитети
од  различни периоди од  развојот на материјалната култура, потоа 1000
археолошки експонати, 500 монети, како и 450 експонати од етнолошко
наследство. Регистрирани се 95 цркви и манастирски комплекси, како и
1024 икони. Како позначаен споменик од сакралната архитектура претставува
црквата „Св. Ѓорѓи“ во селото Курбиново изградена во 1191 година. Други
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значајни цркви и манастири се следните: „Св. Илија“ во с. Грнчари (XIII век),
„Св. Петар“ – Остров Голем Град (XIV век), Сливнички манастир (XVII век),
„Св.Петка“ во с. Брајчино (XVII век) и други.

Особено атрактивен и природна реткост претставува островот Голем
Град со површина од 1км2. Обраснат е со бујна шумска вегетација со најголема
застпаеност на фојата што претставува вистинска реткост во Европа. На
Островот постоеле 7 цркви од кои само една е сочувана Св. Петар од 14 ти век.
Голем град е археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и
некрополи од рисмата епоха и средовековието. Тој е богат резерват со
ендемичен биодиврзитет и е атрактивно излетничко место за посетитетлите и
туристите во регионот.

Сите споменици од сакралната архитектура претставуваат туристичка
вредност за Преспа. Своето значење го достигнуваат уште повеќе со заштита
на истите и зачувување на автентичноста.

Со старата селска архитектура по својата специфичност и по своите
вредности се истакнуваат населбите Брајчино, Љубојно, Долно Дупени,
Јанковец, Кривени, Лева Река, кои со својата архитектура претставуваат
посебни целини, со куќи од камен, фурни и плетени огради.

По своите градителски специфичности населбата Коњско се вбројува во
една од најатрактивните населби не само во Преспа, туку и пошироко.
Објектите се градени од плетвар облепен  со кал и со својата конструкција
потсеќаат на праисториските градби од времето на неолитот. Зачувана е во
многу мал обем.

Ресен е препознатлив по архитектонското остварување на познатата
зграда Сарај –споменик на културата во Република Македонија изградена во
почетокот на ХХ век од страна на Ахмет Нијази Беј – еден од водачите на
младотурската револуција. Објектот претставува градба од неокласицизмот со
монументален изглед и прекрасна фасадна декорација.

Во  објектот Сарај  се сместени Домот на култура ,,Драги Тозија“,
музејската збирка (составен дел од националната установа Музеј на
Македонија), постојаната ликовна изложба на Кераца Висулчева и
Ресенската керамичка колонија.

5.3. Состојби со туризмот во Општина Ресен

Во последните 60 години, туризмот во глобални рамки е во постојана
експанзија и диверзификација и притоа постана еден од најголемите и
најбрзорастечките економски сектори во светот. И покрај повремените падови,
извештајот на United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) за 2014
покажува дека бројот на доаѓањата на странски туристи во глобални рамки е во
речиси непрекинат раст и тоа од 25 милиони во 1950 до 278 милиони во 1980,
528 милиони во 1995 до 1,087 милијарди во 2013 година. На ова треба да се
додадат 5-6 милијарди домашни туристи. Според UNWTO, туризмот
придонесува со 9% во вкупниот БДП на глобално ниво (директен, предизвикан и
индиректен придонес). Едно од 11 работни места е во туристичкиот сектор, и
туризмот генерира 1,4 трилиони УСД во извоз или 6% од светскиот извоз.

Според долгорочните прогнози на UNWTO се очекува доаѓањата на
странски туристи во светски рамки да расте со стапка од 3,35 годишно во
периодот 2010 - 2030 и да достигне 1,8 милијарди во 2030. Во периодот 2010 -
2030, се очекува бројот на доаѓања на странски туристи во ткн. нови
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дестинации да расте со стапка од 4,4% годишно или 2 пати побрзо од
дестинациите во напредните економии (2,2% годишно).

Според годишниот извештај на World Travel and Tourism Council (WTTC)
за Република Македонија за 2014 година, директниот придонес на секторот
патување и туризам во БДП изнесувал 6,7 Милијарди МКД (1,3% од вкупниот
БДП) во 2013, и се предвидува да расте со стапка од 5,7% во 2014, а во
периодот 2014 - 2024 се очекува да расте со стапка од 5,0% годишно и да
достигне ниво од 11,5 Милијарди МКД (1,6% од вкупниот БДП) во 2024 година.

Бројот на вработени директно во секторот изнесувал 8.500 работни
места во 2013 (1,2% од вкупниот број вработени). Се очекува ова да остане
непроменето во 2014 година и да расте со стапка од 1,9% годишно до вкупно
10.000 работни места (1,5% од вкупниот број вработени) во 2024.

Трошењето на странските туристи во земјата (за деловни патувања, а
како и за патувања во слободното време) според WTTC изнесувало 11,9
милијарди МКД (4,2% од вкупниот извоз) во 2013. Се очекува ова да расте со
стапка од 4,4% во 2014 година, и понатаму да расте со стапка од 5,6% годишно
во периодот 2014 - 2024 до вкупно 21,5 милијарди МКД во 2024 (3,5% од
вкупниот извоз) во 2024.

Според податоците на Заводот за статистика, во Општина Ресен во 2013
година, регистрирани се вкупно 4643 домашни и странски туристи а остварени
се вкупно 26.234 ноќевања. Во текот на 2014 година , регистрирани се вкупно
4588 домашни и странски туристи и 25.065 ноќевања.

Во 2015 година, регистрирани се вкупно 3.500 домашни и странски
туристи а остварени се вкупно 8.007 ноќевања.

Месец Мај 2015 Јуни 2015 Јули 2015 Август
2015

Вкупно

Домашни
туристи

109 65 673 1500 2.347

Странски
туристи

94 63 145 851 1.153

Број на
ноќевања

319 258 2872 4.558 8.007

5.4.  Туристичка инфраструктура

Во сферата на туризмот реализирани се следните проекти и активности:

- Почеток на изградба на две современи плажи на Преспанското езеро во
Стење и Сливница, преку Министерството за транспорт и врски,

- Поставување на туристичка сигнализација во Ресен
- Изготвување на Туристички Водич на Општина Ресен
- Средување на плажата во Рибарското село и плажата во Т.Н. Отешево

во должина од 300 метри
- Поставени патокази кон потпелистерските села за унапредување и

промоција на туристичките потенцијали на општините Ресен и Битола
- Реконструкција на клупите во Градскиот Парк во Ресен
- Поставување на огласни паноа во Градскиот Парк во Ресен
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- Активно учество во имплементацијата на законската регулатива за
категоризација на туристичко-угостителските објекти во Пелагонискиот
регион

- Изработка на промотивен материјал за туристичките потенцијали на
прекуграничниот регион Преспа

- Презентација на туристичките вредности и потенцијали на Општина
Ресен и Преспа на меѓународните саеми во Дрезден и Белград

Исто така, реализирани се бројни инвестиции во инфраструктурата кои
влијаат врз успешна туристичка сезона и развој на туризмот. Во овој дел би ги
издвоиле следните:

- Реконструкција на локален пат с. Љубојно-сБрајчино во должина од 2400
метри,

- Изградба на локален патен правец с. Подмочани- Преспански Крст во
должина од 900 метри

- Реконструкција на локален пат во с. Стење во должина од 200 метри
- Изградба на локален пат с. Јанковец- Црква Св. Никола во должина од

1200 метри
- Санирање на ударни дупки на локалните патишта и улици во Ресен и

Преспа со површина од над 4000м2
- Поставување на линиска инфраструктура- Осветлување на клучката

Макази на дел од патот А3 Ресен-Битола
- Поставување на линиска инфраструктура- Осветлување на влезот на

Град Ресен од страна на Битола во должина од 1000 метри.
- Поставување на тротоарски канделабри на ул„Ленинова“ и дел од улица

„11ти Октомври “ – Ресен
- Реконструкција на градската фонтана и хортикултурно уредување на

градскиот плоштад со обновување на градските обележја на плоштадот
- Хортикултурно и патерно уредување на просторот околу црквата Св.

Ѓорѓи во Курбиново
- Изградба на кеј на реката во с. Подмочани и изградба на плоштад во с.

Подмочани
- Изградба на пристаниште- платформа во с. Стење
- Поставување на две понтонски пристаништа во туристичките населби

Претор и Стење

5.5. Сместувачки и угостителски објекти на Општина Ресен

Во Табелата 22. подолу е даден преглед на угостителските капацитети
на територијата на Општина Ресен според Пописот на капацитетите во
угостителството направен во 2008 година.

Табела 22. Капацитети во угостителството на територијата на Општина
Ресен

Угостителски
објекти Број на седишта Површина на

објектите
Број на

вработениОпштина
број % број % м2 % вкупно %

Република
Македонија 4.740 100 192.461 100 339.289 100 16.216 100

Пелагониски
регион 514 10,84 22.560 11,72% 36.052 10,63 1.891 11,66

Ресен 49 1,03 3.326 1.73 5.409 1,59% 149 0,92%
Извор: Државен завод за статистика, Попис на капацитетите во угостителството, 2008
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Бројот на угостителски објекти на територијата на Општина Ресен
изнесува 9,53% од вкупниот број на угостителски објекти во Пелагонискиот
регион или 1% од вкупниот број на угостителски објекти во државата. Бројот на
седишта во угостителските објекти во општината изнесува 14,7% од вкупниот
број на седишта во угостителските објекти во Пелагонискиот регион или 1,73%
од вкупниот број на седишта во угостителски објекти во државата.

Површината на угостителски објекти во Ресен изнесува 15% од вкупната
површина на угостителски објекти во Пелагонискиот регион или 1,6% од
вкупната површина на угостителски објекти во државата.

Бројот на вработени во угостителските објекти изнесува 7,9% од
вкупниот број на вработени во угостителските објекти во Пелагонискиот регион
или 0,92% од вкупниот број на вработени во угостителските објекти во
државата.

Од сето ова може да  заклучи дека угостителските објекти во општина
Ресен се во просек со поголем капацитет (седишта и површина), но се
опслужуваат со помал број на вработени.

Табела 23. Капацитети за сместување на територијата на Општина Ресен
Објекти за

сместување Број на соби Број на легла Површина на
објектите

Број на
вработениОпштина

број % број % број % м2 % вкуп
но

%

Република
Македонија 486 100 16.306 100 45.139 100 1.009.11

8 100 5.444 100

Пелагониск
и регион 99 20,37 2.619 16,06 8.058 17,85 129.158 12,80 600 11,0

2
Ресен 61 12,55 1.701 10,43 5.390 11,94 57.927 5,74 162 2,98

Извор: Државен завод за статистика, Попис на капацитетите во угостителството, 2008

Бројот на соби во објектите за сместување на територијата на Општина
Ресен изнесува 64,9% од вкупниот број на соби во објектите за сместување во
Пелагонискиот регион или 10,4% од вкупниот број на соби во објектите за
сместување во државата. Бројот на легла во објектите за сместување на
територијата на Општина Ресен изнесува 66,9% од вкупниот број на легла во
објектите за сместување во Пелагонискиот регион или 11,9% од вкупниот број
на легла во објектите за сместување во државата.

Површината на објектите за сместување на територијата на Општина
Ресен изнесува 44,8% од вкупната површина на објектите за сместување во
Пелагонискиот регион или 5,7% од вкупната површина на објектите за
сместување во државата.

Бројот на вработени во објектите за сместување во општината изнесува
27% од вкупниот број на вработени во објектите за сместување во
Пелагонискиот регион или приближно 3% од вкупниот број на вработени во
објектите за сместување во државата.

Од сето ова може да  заклучи дека објектите за сместување на
територијата на Општина Ресен претставуваат значителен процент од
објектите за сместување во Пелагонискиот регион кој според статистиките се
наоѓа на 2-ро место и според бројот на соби и бројот на легла во Република
Македонија. Објектите за сместување на територијата на Општина Ресен се во
просек со помал капацитет (соби, легла и особено површина), а исто така се
опслужуваат со помал број на вработени во споредба со просекот на ниво на
држава. За споредба бројот на вработени на едно легло на територија на
Општина Ресен изнесува 3%, додека бројот на вработени на едно легло на
ниво на држава изнесува 12%.



36

Во трилатералната стратегија за туризам и акционен план за Сливот на
Преспанското езеро 2012 - 2016 (Албанија, Македонија, Грција) како
потенцијална целна група за делот во Република Македонија се
идентификувани следните групи на туристи:

• Домашни туристи (најмногу од Битола, Скопје, Прилеп), за екскурзии и
семејни патувања;

• Странски туристи  (главно дијаспората), гости на 35 години старост, и
гости за еден ден преку викенд;

• Холандски туристи кои користат хотели (кои доаѓаат во Република
Македонија со чартер летови на Охридскиот аеродром) и

• Израелски посетители кои користат хотели и бараат вредност за
парите.

Туристичката дејност во територијата на Општина Ресен, во моментот е
релативно неразвиена и од сезонски карактер.  Постојат неколку хотели во с.
Стење, с. Царев Двор, туристичката населба Претор и еден хотел во Отешево.
Најголем дел од капацитетите се оперативни само во летните месеци.

Други форми кои имаат можност да се развијат се зимско-спортскиот
туризам, планинскиот, здравствениот, манастирскиот, со разни активности како
собирање на треви, листови и слично, со што перспективно гледано се
избегнува класичниот туризам, во смисла на легло, храна и сонце, за кој
интересеот се намалува.

Моментално алтернативниот туризам е застапен во селата: Стење,
Долно Дупени, Брајчино, Претор и Љубојно, каде покрај ноќевањето се нуди и
целосно мени со традиционални преспански јадења, како ѓомлезе, питулици,
гравче-тавче, циронки, пити и мармелади од јаболка и слично. Во конаците на
манастирите во селата Јанковец и Сливница веќе е актуелен манастирскиот
туризам.

Со оглед на географските карактеристики на подрачјето на општината,
климатските услови и останатите погодности на областа можностите за развој и
унапредување на сите форми на алтернативен туризам се подеднакво
достапни за сите рурални населби во општината.

На територијата на Општина Ресен категоризирани се вкупно 20 објекти
за вршење услуги за издавање легла за гости – туристи во домашно
сместување. Вкупниот сместувачки капацитет во домашното сместување
изнесува 127 легла распоредени во 55 соби. Собите се еднокреветни,
двокреветни, трикреветни и четирикреветни.

Категоризираните објекти територијално се распределени на следниот
начин:

1. Брајчино – 4 (четири) категоризирани објекти;
2. Долно Дупени – 2 (два) категоризирани објекти;
3. Љубојно -  1 (еден) категоризиран објект;
4. Т.Н. Претор – 6 (шест) категоризирани објекти
5. Стење -  5 (пет) категоризирани објекти.
6. Коњско – 1(еден) категоризин објект.

На територијата на Општина Ресен има и други објекти кои се издаваат
и за истите законската обврска за категоризација се спроведува континуирано.

„Лејк вју" e класичен хотел и ресторан со поглед на прекрасното
Преспанско Езеро. Во позадина на хотелот се наоѓа Националниот Парк
Галичица. Локалитетот е исто познат како воздушна бања.
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Ресторанот има капацитет од 100 седишта. Хотелот располага со 20
стандардни соби и 2 апартмани, од кои 19 соби се со поглед кон езерото додека
3 соби се со поглед кон планината. Во хотелот можат да се сместат вкупно 66
лица. Хотелот располага со сала за семинари и состаноци со капацитет од 40
лица. Хотелот има сопствен паркинг и уредена плажа.

Хотел Рива се наоѓа во селото Стење  во непосредна близина на
туристичката населба Отешево на Преспанското езеро. Хотелот има поглед кон
езерото и прекрасната природа. Хотелот има сместувачки капацитет од 8 соби
и 2 ексклузивни апартмани. Хотелот има сопствен паркинг. Хотелот располага
со ресторан кој нуди национална и интернационална кујна, летна тераса со
поглед кон езерото и мини-бар.

Хотелот Претор се наоѓа во туристичката населба Претор и располага
со 15 соби и 3 апартмани во кои можат да се сместат 64 гости. Хотелот
располага со ресторан за 200-250 гости и летна бавча.

Сончев рај во с. Стење е приватно сместување кое располага со 4 соби
или вкупно 12 легла.

Пансионот Стара Чешма во с. Љубојно располага со сместувачки
капацитет од 13 легла.

Автокампот Капри - Крани има сместувачки капацитети од 30 апартмани
и 12 бунгалови. Авто кампот има уредена плажа, летна тераса за 150 гости, а
исто така и игралиштата за спорт и рекреација. Во рамки на кампот постои
ресторан со капацитет од 450 седишта.

Автокампот Отешево располага со 15 опремени бунгалови и над 250
локации за кампирање.

Ресторанот Вито се наоѓа во спортската сала во Ресен. Работи од 2004
година. Во ресторанот по порачка се приготвуваат сите локални  специјалитети
како што се:  ѓомлезе, ресенски питулици, кукумише-пита со сирење и спанаќ,
зелник, пита со праз, млечник со губи, кисело млеко и јајца. Ресторанот
располага со 130  места од кои 90 во внатрешниот  дел и 40 места во летната
бавча.

Ресторанот Ѓердан се наоѓа во Ресен и нуди организирана прослава на
различни свечености.

Ресторанот Мали рај се наоѓа во село Стење и нуди скара и повеќе
врсти  риба на скара.

Ресторанот Галакси се  наоѓа  во туристичката  населба Претор на
самата плажа од Преспанското езеро. Се приготвуваат сите видови  месо на
скара и повеќе врсти специјалитети со риба.

Плажата и ресторан Дупени се наоѓа под селото Долно Дупени на
самата граница со Република Грција и располага со ресторан и продавница.

На територијата на Општина Ресен во неколку села како што се
Брајчино, Љубојно, Долно Дупени, Претор, Сливница и Стење се развива
рурален, алтернативен и планински туризам. Овие села се карактеристични и
по својата стара архитектура со куќи од камен, фурни и плетени огради. Во
селата постои ограничена понуда на приватно сместување во соби.
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5.6. Туристички развојни зони

Во Програмата на Владата на Република Македонија е предвидено
формирање на 8 туристички развојни зони (ТРЗ) согласно Законот за
туристички развојни зони. Две од предвидените 8 локации на овие развојни
туристички зони се наоѓаат на територијата на ЛАГ-от Преспа: ТРЗ Отешево и
ТРЗ Стење. Преку Законската регулатива на инвеститорите им се
овозможуваат одлични погодности за инвестирање во ТРЗ, подобри услови, и
се дефинираат начинот и постапката за основање на дејности кои ќе се вршат
во ТРЗ, но и посебните услови за работа.

Планирано е ТРЗ во земјава да се реализираат на земјиште што е во
државна сопственост, а можност за инвестирање имаат подеднакво домашни и
странски инвеститори. Државата предвидува помош во форма на даночни
олеснувања и ослободувања (персоналниот данок до 10 години, како и
изземање од плаќање на ДДВ за градежни материјали за изградба на зоната и
објектите во неа).

6. Просторно планирање и инфраструктура

Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето се донесуваат
следниве планови:

1) Просторен план на Република Македонија и
 2) Урбанистички планови:

- генерален урбанистички план,
- детален урбанистички план
- урбанистички план за село и

- урбанистички план вон населено место

Генерален урбанистички план се донесува за населено место град.
Генералниот урбанистички план  содржи текстуален дел и графички приказ на
планските решенија, како и нумерички дел со билансни показатели.

Графичките прикази  содржат: граница на планскиот опфат која
претставува граница на градот, граници на зони според намената на
земјиштето и општиот режим на градење и употреба, примарна сообраќајна
мрежа со нивелманско решение, примарни водови и градби од сите градски
инфраструктури, граници на урбани подрачја за детално планирање на
просторот граници на споменички целини и други заштитени подрачја и други
податоци потребни за планските решенија.

Текстуалниот дел  содржи: цел и средства на планските решенија,
општи и посебни услови за просторен развој, параметри за спроведување на
планот, плански услови за детално планирање на просторот, стратешка
процена на влијание врз животната средина, мерки за заштита на културното
наследство, природата и животната средина, мерки за заштита од разурнувања
и други податоци за планските решенија.

Нумеричкиот дел содржи: нумерички податоци за површините на
градежното земјиште, наменска употреба на земјиштето во рамките на
регулациона линија, густината и површината на планираната изградба,
податоци за инфраструктурните водови и градби и други податоци за планските
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решенија.  Генералниот урбанистички план се донесува врз основа на издадени
услови за планирање на просторот согласно со закон. Изменување и
дополнување на Генералниот урбанистички план со кое се врши проширување
на планскиот опфат, се врши врз основа на услови за планирање за просторот
за делот за кој се проширува планскиот опфат. Податоците за постојната
состојба, можностите за просторен развој и програмските проекции за
просторниот развој, претставуваат документациона основа на генералниот
урбанистички план, која е прилог на планот. Генералните урбанистички планови
во чиј плански опфат постојат споменици, споменички целини, културни
предели и други заштитени добра со статус на културно наследство, треба да
содржат детални параметри за заштита на недвижното културно наследство.

Генералниот урбанистички план на град Ресен е донесен на
01.06.2000 година.

Графички дел од Генерален урбанистички план за град Ресен

Опфатот на Генералниот урбанистички план изнесува 402,52 ха
Градот Ресен е поделен на 5 урбанистички единици , 3 зони и 11 намени

на земјиште од кои (становање, централни активности, образование,
здравствена заштита, зеленило рекреација, спорт, комунални дејности,
гробишта и верски објекти,  индустрија,  сервиси и мало стопанство, улици и
паркиралишта )
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СТРУКТУРА  НА  ПОВРШИНИТЕ  ВО  РАМКИТЕ  НА  ОПФАТОТ  ОД   402,52 ха
Планиран број на жители : 12.000

Површина во ха

Урбани единици УЕ Зони

Вкупно СтруктураСодржина

1 2 3 4 5 1 2 3 Ха %

Становање 61,90 39,68 43,98 41,73 5,45 0,54 5,94 2,04 201,26 50,00

Централни активности 1,22 4,58 3,72 0,72 5,77 1,91 - - 17,92 4,45

Образование 4,67 2,05 3,32 2,07 - - - - 12,11 3,00

Здравствена заштита 0,90 - - - - - - - 0,90 0,22

Зеленило, Рекреација 6,32 0,53 3,77 2,66 1,05 11,55 4,63 4,91 34,41 8,55

Спорт 5,83 1,02 0,36 - - - 2,56 - 9,77 2,43

Комунални дејности 0,55 1,08 - - - - - - 2,65 0,66

Гробишта и верски

објекти

0,92 - - 0,87 0,10 - 8,14 - 10,03 2,49

Индустрија - - 2,20 - - 46,25 8,33 2,25 59,03 14,56

Сервиси, мало

стопанство

- - - - - 5,25 3,21 3,93 12,39 3,08

Улици и паркиралишта 9,84 6,21 7,31 7,10 1,69 4,77 3,34 1,80 42,06 10,45

ВКУПНО: 92,15 55,15 64,66 55,50 14,06 70,27 36,15 14,93 402,52 100,00

Детален урбанистички план се донесува за плански опфат, за кој е
донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план (кој
претставува план од пониско ниво), мора да биде усогласен согенералниот
урбанистички план.

Деталниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички
приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни
показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата.

Графички приказ на  Детален урбанистички план за УЕ-3 , блок 1 Ресен, донесен
17.10.2014
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Графички приказ на Детален урбанистички план ДУП дел од Центар УЕ – 5/1
Ресен донесен 31.03.2003

Поголемиот дел на град Ресен е урбанизиран со детални планови ,а од
селските населби , 16 има општи акти донесени во 2015  година , а останатите се во
фаза на изготвување или усвојување.
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6.1. Енергетска инфраструктура

Електро-енергетска мрежа во Преспа

Енергетската инфраструктура е изведена до секое село, снабдувањето
со електрична енергија е на задоволително ниво со што се обезбедува
извршување на сите активности поврзани со задоволување на потребата од
електрична енергија за сместување,користење купатила и други потреби на
населението.

Електро енергетскиот систем на Општина Ресен е поврзан со електро
енергетскиот систем на РМ со 110 кв водови преку Битола и Охрид. Главната
трафостаница е сместена во индустрискиот дел на градот. На теритиријата на
Општина Ресен постојат 159 среднонапонски станици, од кои 90 се во
сопственост на локалниот електродистрибутивен систем, а останатите во
сопственост на физички и правни лица. Дистрибутивната мрежа во општината
ја одржува и експлоатира ЕВН - Ресен со свои стручни екипи.

 Општината е целосно електрифицирана и перманентно се одржува
квалитетот на мрежата како на високо напонската така и на ниско напонската
мрежа, се со цел да има квалитетно снабдување на населението со електрична
енергија. И покрај тоа што Преспанската Котлина се одликува со долготрајно
сончево зрачење, што е предуслов за користење на соларната енергија, овој
вид на дополнителен енергетски извор сеуште не е доволно застапен и
искористен.
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6.2 Водостопанска инфраструктура

Општината Ресен се снабдува со вода за пиење од регионалниот
водовод Крушје - Ресен - Сирхан, кој ги снабдува градот Ресен со околу 8.000
жители и 16 села со околу 4.000 жители. Од локалниот систем Курбиново —
Претор — Асамати, се снабдуваат три села со 500 жители.

 Сопствени водоводи имаат 16 села со околу 4.000 жители.
Водоснабдувањето не е решено само во 1 село. Снабдувањето со вода од
регионалниот водовод се врши од два каптирани извори во местото викано
Спаса во Крушје, а во летен период, кога се намалува штедроста на изворите,
вода се пумпа и од трите длабински бунари во близина на Царев Двор.
Издашноста на изворите варира во текот на зимските и летните месеци.
Потребните дневни количини на вода на жителите се различни и зависно од
периодот на снабдување тие можат да се движат од 70 л/сек. во зимскиот
период и во рана пролет до 110 л/сек. во лето. Досегашното искуство на
неколкуте последни хидролошки неповолни лета укажува на фактот дека во
летниот период недостигаат околу 30 л/сек. Водата се дезинфизира во базени
со помош на натриумхипохлорид. Хлорирањето се врши со две дозир пумпи.
Секојдневно на дваесет места се врши проверка на квалитетот на водата. Тоа
го врши Заводот за здравствена заштита од Битола правејќи биолошки и
биохемиски анализи. Државниот завод за санитарни прегледи редовно врши
анализи на квалитетот на водата.

Водата се носи до населените места со ПВЦ цевки со ф315 мм.
Главниот цевоводот е долг 11 км, а секундарните доводите 15 км. Изградени се
на почетокот на 80-те години и се во добра состојба, но водоводната градска
мрежа е стара. Изградена е во 60-те години кога градот бил помал. Во
поголемиот дел од неа се вградени цевки од азбестцементен материјал. Имајки
во предвид дека дозволената граница за користење на цевките е околу 20
години и можноста за нивното оштетување, нивното понатамошно користење ја
зголемува веројатноста за предизвикување на штетни последици по здравјето
на населението.

Хидромелиоративниот систем за наводнување на Преспанско поле
почнат е со градење во 1954 година, а во целост е завршен во 1962 и е еден од
најстарите во Република Македонија. Инфтраструктурата за наводнување
се состои од каналска мрежа во должина од 263,26 километри од кои 58.13 км.
се главни канали а 205,03 се детална мрежа. Каналите се отворени бетонирани
канали и со нив се опфатени 2.500 ха плодни површини. Водоснбдувањето се
врши со црпење на вода од Преспанското езеро со пумпни станици. На
источниот брег во Претор се сместени три пумпи со капацитет од по 500 л/сек.,
од кои две се во постојана работа, а една служи за резерва. Водата од езерото
се црпи со помош на цевки и се носи во системите А1А2, а од таму по
гравитационен пат низ разводна и делнична мрежа. На западниот дел од
Преспанското езеро во Сирхан сместени се две пумпи од по 500 л/сек. и четири
од по 150л/сек. Во текот на сезоната работаат една поголема и две од
помалите пумпи, а другите се резерва. Поради недостаток на вода за
наводнување на Курбинска и Кранска река инсталирани се по една 17 пумпа од
по 35 л/сек. на работ на главниот канал А1 односно А2 и со цевки се пумпа до
површините на кои има недостаток од вода. Исто така инсталирана е и црпна
станица во село Долно Дупени со капацитет од 100 л/сек. како и црпна станица
на главниот канал А2 во Сливница со по 35 л/сек, кои едвам ја задоволуваат
потребата за вода на околу 500-800 ха. Иако со гореспоменатата мрежа се
опфатени 2.500 ха плодна површина, поради проблемите околу снабдувањето
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со вода во минатите години и осовременување на начинот на наводнување, во
сезоната 2005 година беа наводнети 533,18 ха. Но поради карактерот на
културата (јаболко) не е можно намалување на количините на вода по
потребната динамика. Во периодот април — мај, ВРО,,Водостопанство
Преспанско Езеро,, Ресен прави подготовки на системот, односно чистење на
каналската мрежа, санација на истата каде има потреба и репарација на
пумпите и моторите во пумпните станици. Без ова не е можно да се спроведе
наводнувачка сезона во општината, односно да се обезбеди вода за
наводнување.

Во последните години во подем е инсталирањето на т.н. систем ,,капка
по капка,, и досега воведен е индивидуално на околу 1.000 ха. Главната
површина што се наводнува е засадена со јаболка. Овоштарниците кои се
наоѓаат на овие површини заземаат преку 80% од вкупната земјоделска
површина.

Вид на наводнување на земјоделско земјиште во Ресен

6.3. Канализациона инфраструктура
Канализационата мрежа во градот е сепарациона, фекална и

атмосферска, со должина од над 35 км.  Отпадните води од домаќинствата се
зафатени на подрачјето на градот и во селата Езерени, Царев Двор и во дел од
Јанковец, додека за индустриските води нема изградено систем. Мала
пречистителна станица изградена е кај Заводот за превенција, лекување и
рехабилитација на неспецифични, хронични, респираторни и алергиски
заболувања во Отешево.

Отпадните води од домаќинствата во градот, во Езерени, Царев Двор и
дел од Јанковец се собираат во одвоен колекторски систем преку кој се
доведуваат до пречистителната станица која се наоѓа во близина на селото
Езерени и има доволен капацитет да ги преработи не само овие количини на
отпадни води туку и отпадните води на други населени места. Атмосферските
води со посебна атмосферска канализација се зафатени само за подрачјето на
градот. За одржување на регионалниот водоводот и канализацијата во
општината се грижи ЈКП Пролетер.
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Може да се напомене дека изградени се канализациски системи со кои
што ќе се заштитат  и унапредат  животната средина, екосистемот и природата
како во овие селски населби ,а исто така и во целата општина индирекно при
што ќе се овозможат создавање предуслови за подобрување на квалитетот на
животот на населението. Нив ги има  на следниве места :

 селото Јанковец – изградена канализациската мрежа;
 селото Љубојно – изградeна фекална канализација;
 селото Долна Бела Црква – изградена  фекална канализација. Целта

на инвестицијата е зафаќање на отпадните фекални води од населеното
место;

 селото Горна Бела Црква – изградена е фекална канализација
 селото Наколец – изградена фекална канализација со причестителна

станица
 селото Царев Двор – изградена фекална канализација
 село Езерани - изградена фекална канализација

6.4. Телекомуникациска инфраструктура
Општината располага со пошта која ги врши сите поштенски активности,

телефонски и други комуникациски врски.  Подрачјето на општината е целосно
покриено со мобилна и фиксна телефонија, со вкупно инсталиран капацитет од
околу 7.000 телефонски линии. Околу 20% од вкупното население во
општината имаат компјутери. Со Интернет пристап покриена е цела општина, а
со АДСЛ градот и дел од населените места во Долна Преспа. Во иднина се
планира АДСЛ мрежата да се прошири во селата Царев Двор и Јанковец, со
тоа околу 80% од целата територија на општинава ќе биде покриена.

7. Земјоделство и рурален развој

7.1. Состојби со земјоделството во Општина Ресен

Вкупното земјоделско земјиште на територијата на Општина Ресен
изнесува 14.717 ха, од кои обработливо земјиште со 11.191 ха и пасишта со
3.277 ха.

Обработлива површина
Земјоделска

површина
Вкупно Ораници

и бавчи
овош-

тарници лозја ливади
Пасишта

РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА  1.260.336 508.546   412.972   15.212   21.497   58.865   751.187

Земјоделски
претпријатија и

земјоделски задруги
  629.806   41.329   34.026   1.381   4.642   1.280   588.262

Индивидуални
земјоделски
стопанства

  630.530 467.217   378.946   13.831   16.855   57.585   162.925

Пелагониски
плански регион   266.072 115.191   95.858   3.865    980   14.488   150.404

Општина Ресен   14.717   11.191   6.793   3.275    142    981   3.277
Земјоделски површини по категории на користење на територијата на Општина Реесн (ха),
2013
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Од вкупната земјоделска површина на територијата на Општина Ресен
на обработлива површина отпаѓаат 76%, а на пасишта 22,3%. Од вкупната
обработлива површина најголем дел отпаѓа на ораници и бавчи (60,7%), а
потоа следуваат овоштарници (29,3%) и ливади (8,8%).

Вкупната обработлива површина на територијата на Општина Ресен
изнесува 9,7% од вкупната обработлива површина во Пелагонискиот плански
регион, и 2,4% од вкупната обработлива површина во државата.

Од ова може да се заклучи дека земјоделството на територијата на
Општина Ресен, дава големи можности за развој на стопанството, што би
придонело до отварање на нови работни места, остварување на финансиски
прилив на територијата и остварување на подобар стандард на живот на
населението во руралните средини.

Локалното население во селските населби претежно се занимава со
земјоделско производство. Доминантна земјоделска гранка е овоштарството а
пред сè производство на јаболко. Климатските услови и надморската височина
се погодни за одгледување на јаболко.

Општина Ресен
Број на земјоделски стопанства
- Вкупно 3.200
- Запишани во регистар 2.630
Просечен број на членови на земјоделските
стопанства 4

Земјоделско земјиште (ха)
- Вкупно 11.000
- Искористено 6.500
Просечна големина на земјоделските парцели
(м2) 3.200

Карактеристики на земјоделските стопанства

Од табелата може да се забележи дека бројот на земјоделски
стопанства на територијата на Општина Ресен изнесува 3.200, а 82% од нив се
запишани во регистарот. Просечниот број на членови на земјоделските
стопанства изнесува 4 членови. Од вкупното земјоделско земјиште што
изнесува 11.000 ха, приближно 59% е искористено. Може да се забележи дека
земјоделското земјиште е прилично расцепкано и дека просечната големина на
земјоделските парцели изнесува 3.200 м2.

Најзастапена сорта на јаболка е Ајдарет кој покрива околу 75% од
вкупното производство, Златен делишес со 20% , и останати сорти како Црвен
делишес, Муцо, Јонаголд, Глостер и други.
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Производство на јаболка во Македонија и Преспа во 1000 тони.

Година од
       до

Македонија
( во 1000
Toни)

Преспа
(во  1000
Toни)

% Преспа
vs
Macedonia

1930 - 39 4,4 1,2 28
1949 - 51 11 3 26
1959 - 61 23 7 29
1969 - 71 57 18 31
1971 - 75 62 20 32
1976 - 80 73 24 33

1981 - 85 89 28 32
1986 - 90 83 29 35
1991 - 95 69 31 45
1996 65 34 52
1997 77 60 78
1998 62 48 77
1999 64 55 86
2007 110 100 91

Во 1998 год. од  собрани вкупно 48.775 тони овошје, 98,4%(48.000
тони) беа јаболка. Пред втората светска војна во Преспа беа собрани 1200 тони
јаболка на годишно ниво. Во последниве три години производството на јаболка
во Преспа изнесува 90.000 - 100.000 тони на годишно ниво, што пак е над 91%
од вкупното производство на јаболка во Македонија.

Година Количини во
тони

1 класа 2 класа Индустриско
јаболко

2006   75000 45000 20000 10000
2007 100000 60000 20000 20000
2008   80000 45000 15000 20000

Во однос на сортиментот  застапени се следниве сорти :

Сорта Ајдаред Муцу Златен
делишес

Вар.на Црвен
делишес

Грени
Смит

Нови
сорти

       %
застапеност

   72   10      8         7  2      1

Во последниве неколку години има поголем интерес  за подигање на
насади  со нови сорти посебно со : Гала мундијал , Блебурн , Фуџи со неколку
вариетети  , Руби стар и др.

Со овие површини и со новитети во начинот на одлгледување и секако
примена на одредени  агротехнички и помотехнички мерки производсвото на
јаболко  во Преспа може да ја надмине бројката од  над   200.000  тони
конзумно јаболко.
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ПРЕГЛЕД за Овошни култури во Општина Ресен , 2015година
Извор: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, П.Е Ресен

површина под
овошен насад во ха

Очекувано
производствово тони Обрана површина во ха Остваерено

производство во тони
Оств.просечен
принос/ха

Овошен
вид

Вку
пно

земј
од.

прет
пр.

Инд
ив.

Земј
.

Про
изв.

Вкупно
Земј

.
прет

п

Индив.
Земј.

Произ
в.

Вкупно
земјод.
претпр

.

Индив.
Земј.

Произ
в.

Вкупно
земј
од.

прет
пр.

Индив.
Земј.

Произ
в.

Вку
пно

земј
од.

прет
пр.

Инд
ив.

Земј
.

Про
изв.

Вкупно
откупе
ни
количи
ни
тони

Слива 45 20 25 2500 2500 25 25 2600 2600 11 11
Кајсија

Праска

Круша 11 11
Јаболка 4600 130 4470 140000 7000 133000 3075 75 30000 120000 5000 115000 40 40 40
Цреша 60 20 40 500 500 25 / 25 200 200
Вишна 25 25 / / / // / / / / /
Лешник 20 20 3 3 9 9 2,5 2,5
Орев 15 15 / /

Бадем

Малина

Капина

Рибизла

Јагода

Аронија 5 5 / /
Боровинка

Јапонско јаб.

Калинка

Цитруси

Маслинки

Актинидија

Смокви
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Преглед на површини под јаболкови насади
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Јаболка
број на стебла производство

вкупно родни вкупно во
тони

кг по
стебло

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4.466.957 4.384.971 112.929    26

Земјоделски претпријатија и
земјоделски задруги   214.367   214.117   2.077    10

Индивидуални земјоделски
стопанства 4.252.590 4.170.854 110.852    27

Пелагониски плански регион 3.002.945 2.937.288   77.975 27

Ресен 2.821.000 2.765.000   73.596    27
Број на овошни стебла и производство на овошје во општина Ресен, 2013
Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник, 2014.

Производството на јаболка во Општина Ресен изнесува 73.596 т во 2013
година и изнесува 94,4% од производството во Пелагонискиот регион и 65,2%
од производството на ниво на држава, што покажува дека Преспа е најголем
производител на јаболка во Република Македонија што го диктира и просечниот
принос.

Идеалните природни услови и искусните техники во одгледувањето на
јаболката, го направија овој регион како најдобар за производство на јаболка не
само во Македонија туку и пошироко,
квалитетот на јаболката во Преспа е оценет како Одличен.

Тој квалитет е резултат на соодветните климатски услови и примената
на соодветни технологии во одгледувањето на јаболката.

Бербата на јаболката е во периодот после 27 - ми септември па може да
потрае и до почетокот на ноември. Јаболката се чуваат во обични магацини, но
во последно време во тренд во Преспа е изградба на современи ладилници со
огромен капацитет, при што јаболката ја задржуваат својата свежина во текот
на целата година.

Од Вкупната реколта околу 20% е наменета за домашниот пазар а
другите 80% се извезуваат, претежно во западноевропските земји каде се
изложени на соодветни тестирања за квалитет и исправност, и до сега ги
поминале сите тестови.

Во последно време зголемување на извозот се забележува и кон :
Украина, Чешка, Босна и Херцеговина, Полска, Русија, Италија и други
традиционални пазари како Бугарија, Албанија ...

Планинскиот дел на Општина Ресен е без индустрија и се карактеризира
со неинтензивно, традиционално земјоделство. Чистиот воздух може да
обезбеди многу добар квалитет на лековитите растенија што опстојуваат во
регионот. Одржливи форми на собирање на овие растенија би требало да се
воведат, а собирањето на диви шумски плодови и лековити растенија може да
обезбеди дополнителен приход за месното население, и при тоа овозможува
заштита на природното наследство и биодиверзитетот на регионот.
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Локалните собирачи веќе тргуваат со одредени растенија како што се
планинскиот чај, темјанот, камилицата и пченкарниот цвет. Култивирањето на
планинскиот чај е возможно, а постојат добри изгледи и за култивација на
другите видови.

Ако се имаат во предвид условите, географската поставеност,
вегетацијата и нивото на развој на Преспанскиот регион како и непостоењето
на услови за ширење на болести може да се каже дека овој регион е многу
атрактивен и претставува многу привлечно место за развој на пчеларството.
Како резултат на изолираноста на регионот од миграциите на пчелите,
здравствената состојба на пчелите во регионот е добра бидејќи немало
поголеми проблеми со пчелните фамилии во поглед на болестите. Но сепак вп
Општина Ресен пчеларството се одликува со ниското ниво на продуктивност.
Според некои проценки регионот со овој број на пчели треба да произведува
четири пати повеќе мед.

8. Образование

Во Општина Ресен основани се и функционираат 5 (пет) Основни
училишта, 1(едно) Средно училиште и 1 (една) Детска градинка.

ЈОУДГ  “11 –ти Септември“ Ресен служи како установа за згрижување,
образование и воспитување на деца од предучилишна возраст. Градинката
поседува три објекти и тоа Главниот објект на ул „ Коле Неделковски “ бр.17;
клон “ Гоце Делчев“ Ресен на ул.„ Мите Трповски„ бр.54 кој е отстапен на ОУ
„Гоце Делчев“ Ресен за изведување на наставата од деветолетката и клон во с.
Крани во кој се изведува настава со учениците од ОУ “Димитар Влахов“
с.Љубојно.

Во текот на учебната 2015/2016 во установата биле опфатени 136 деца,
со целодневен престој, распоредени во 4 воспитни групи и 1 комбинирана
јаслена група. Вкупниот број на вработени во градинката е 20, од кои 5 се
воспитен кадар и 6 згрижувачки.

Во текот нa месец Aприл 2013 година во с.Јанковец, во соработка со
Министерството за труд и социјална политика и Општина Ресен,  формирана е
една група за вршење одделни услуги од својата дејност на ЈОУДГ „11-ти
Септември“ Ресен во други просторни услови. Групата е хетерогена за возраст
од 3-6 години и е сместена во просториите на основното училиште „Мите
Богоевски“ во с.Јанковец. Просторијата е прилагодена за престој на 12 деца.

Основното образование во општина Ресен се реализира во вкупно 100
паралелки заедно со подрачните училишта, со вкупно 1024 ученици за
учебната 2015/2016 година.

ОУ “Мите Богоевски“ - Ресен во учебата 2015/2016 година има вкупно
457 ученици во 33 паралелки од 1 до 9 одделение, каде наставата се изведува
на македонски и турски наставен јазик во една сменa.

Освен централното училиште во функција се и Подрачното  училиште
во с. Јанковец  и Подрачното  училиште  во с. Болно.

ОУ “Гоце Делчев“ - Ресен учат вкупно 297 ученици во 21 паралелки,
наставата се изведува на македонски наставен јазик во една смена; Во рамките
на ОУ Гоце Делчев – Ресен работат и две подрачни училишта во с.Сопотско и
во с.Избишта.
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ОУ “Браќа Миладиновци“ - с. Царев Двор има вкупно 125 ученици во 15
паралелки, наставата се изведува на македонски и турски наставен јазик во
една смена.

Во рамките на ОУ “Браќа Миладиновци“ - с. Царев Двор функционираат
и следните подрачни училишта каде наставата се одвива во комбинирани
паралелки и тоа во с.Стење, с.Покрвеник, с.Дрмени и с.Езерени.

ОУ “Славејко Арсов“ - с. Подмочани има 90 ученици во 17 паралелки,
наставата се изведува на македонски и албански јазик во една смена. Составен
дел на ОУ „Славејко Арсов“ се и трите подрачни училишта во с. Долна Бела
Црква, с. Горна Бела црква и с. Асамати во кои се изведува настава од прво до
петто одделение во комбинирани паралелки.

ОУ “Димитар Влахов“ - с. Љубојно наставата ја следат 62 ученици во 14
паралелки, каде наставата се изведува на македонски и албански наставен
јазик во една смена.

 Составен дел на ОУ “Димитар Влахов“ - с. Љубојно се и петте подрачни
училишта во с. Долно Дупени, с.Штрбово, с.Сливница, с.Крани и с.Наколец.

       Бројот на првачиња  во петте основни училишта во општинава во учебната
2015-2016 година изнесува вкупно 118 ученици.

Општината има едно Општинско Средно Училиште ,,Цар Самоил’’.
Наставата се одбива во следите наставни јазици: Македонски наставен јазик,
турски наставен јазик и албански наставен  јазик.

Вкупно број на ученици во учебната 2015/16 година изнесува 418.
Наставата ја обавуваат 50 наставници.
С.О.У ,,Цар Самоил’’ има два вида на образование, односно општо и стручно:

• Гимназиско образование со следните изборни подрачја: Опшествено —
хуманистичко, јазично-уметничко и Природно — математичко и

 • Земјоделско — ветеринарна струка, со четири годишно школување.

Наставата во учебната 2015/16 година се одвива во 26 паралелки.
Објектот каде е сместено Средното Училиште го има следниот капацитет: 33
кабинети, 6 помошни училници опремени со компјутери и други нагледни
средства и  помагала, 1 младинска просторија, 1 спортска сала, 1 библиотека, 1
сала за презентации, 1 работилница и 15 подрумски простории.
        Сите Кабинети се солидно опремени со модерни нагледни сретства.

          Училиштето е сопственик на:
- спортски терени и игралишта во површина од 1.472 м2;
- дворна површина 95.000 м2
- земјоделска обработлива површина 13.06.36 ха.
- земјоделска механизација (2 трактори и придружна земјоделска механизација)

- спортска сала со 660м2
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9. Култура

Преспа има историска судбина. Културата во Преспа датира уште од
Неолитот. Via Egnatia поминувала низ котлината за време на Римската
Империја. Тука било основана моќната Самуилова држава во X век и овде
трагично го доживеала својот крај. На целото преспанско подрачје постојат
остатоци од староримски и средновековни крепости чија цел била да ги
заштитуваат тогашните населени места и патишта.
На подрачјето на Преспа регистрирани се 130 археолошки локалитети од
различни периоди од развојот на материјалната култура, потоа 1000
археолошки експонати, 500 монети, како и 450 експонати од етнолошко
наследство. Регистрирани се 95 цркви и манастирски комплекси како и 1024
икони.

Црква Св. Петар на островот Голем Град
Голем Град бил привлечен уште во римската епоха и подоцна во

Средновековието, што се потврди со два откриени слоја гробови кај постојната
црква Св. Петар од XIV век. Во црквата Св. Петар постои фасадна фреска (на
јужната страна) со мошне успешни композиции кои се реткост на Балканскиот
Полуостров.

Црква Св. Ѓорги во Курбиново
Црквата Свети Георги над Курбиново претставува највреден и најдобро

проучен културно-историски споменик во Преспа со врвни композиции на
византиското фреско сликарство од Комненовскиот период. Таа датира од 1191
година, а извршена e целосна конзервација и заштита на фрескоживописот.
Претставувањето на Архангел Гаврил е главно обележје на црквата, заедно со
фреските на Св. Ана и нејзината ќерка Св. Богородица, портретите на
словенските просветители Свети Кирил и Методиј, итн.

Манастир Св. Петка (Параскева) во Брајчино
Црквата Света Петка е еднокорабна, скромна по димензии и со

тространа апсида. Живописот во црквата е правен во две фази и тоа, првата во
XVI и втората во XVIII век. Манастирскиот комплекс дополнително ги опфаќа и
реновираните манастирски конаци и манастирскиот двор. До црквата постои
земјен пат, по кој можат да се движат теренски возила, и пешачка патека, која
води од селото Брајчино и продолжува кон врвот Пелистер. Во селото постои
здружение на граѓани кое се грижи за уреденоста на манастирот, сместувањето
на гостите во манастирот, а постои можност за организирана исхрана на
гостите.

Манастир Св. Богородица во Сливница
На приближно 5 км над селото Сливница се наоѓа Сливничкиот

манастир. Комплексот на манастирот го сочинуваат црква посветена на Св.
Богородица, манастирски конаци и двор. Според натписот во црквата, таа била
изградена во 1607 година. Ѕидањето и живописот на нартексот и работите на
фрескоживописот траеле сè до 1645 година. А во XIX век била направена
дрвена камбанарија и затворен трем. Фреските и манастирскиот комплекс се во
одлична состојба. Овој манастир, освен со својот живопис и важност како
споменик на културата, e познат и по појавувањата и чудата на Св. Богородица.
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Св. Илија во Грнчари
Над преспанското село Грнчари, опкружена со живописна природа,

сочувана е малата еднокорабна црква меѓу народот позната како Св. Илија. Се
претпоставува дека оваа црква првобитно била посветена на Св. Никола. Во
внатрешноста на црквата има живопис од два периода. Првиот, постар
живопис, временски се совпаѓа со градењето на црквата во првата половина од
XIII век. Втората фаза на живописување се совпаѓа со времето на
обновувањето на црквата. Во оваа црква може да се види насликан Св. Ахил,
светец чиј култ бил особено карактеристичен и многу почитуван во околината
на Преспа.

Пештерски цркви
Во Преспа се наоѓаат и планински пештерски цркви, како што е Св. Спас

во близина на преспанското село Евла и црквата во месноста „Кодро“, на
високиот планински премин од Преспа кон пелистерското село Маловишта.
Св. Спас односно Црква на Вознесението Христово е пештерна црква која
претставува главна манастирска црква на истоимениот манастир. Таа се наоѓа
на 6 км патување од селото, до која може да се стигне само пеш или со
теренско возило.

Покрај планинските пештерски цркви постојат и пештерските крајезерски
цркви како што се Св. Марена и Св. Петар и Павле, кај населението позната
како Св. Никола.

Споменик на култура Џамија Хаџи Рамадан
Еден од позначајните споменици од исламската култура е

Хаџирамадановата џамија изградена во 1592 година. Со последните проекти
направена е Арабеска (Арапска калиографија), реновиран е Михработ, како и
реновирање на внатрешноста и дворот.

Сарај во Ресен
Сарајот е дворец во градот Ресен и е еден од најрепрезентативните

примери на објекти градени во неокласичен стил во Република Македонија.
Изграден е во француски ренесансен стил и се смета за еден од поважните
примери на архитектурата од почетокот на XX век, подигнат од страна на
турскиот воен раководител, мајорот Ахмед Нијази-Бег од Ресен според  проект
изработен во Франција. Објектот наликува на зградата на Париската комуна.
При изградбата на Сарајот за темелите биле ползувани дабови греди од
Пречна Планина што жителите на Коњско со чунови ги носеле до Сирхан.
Сарајот во Ресен е единствена градба од овој вид во Македонија.
Денес зградата на Сарајот е Дом на културата „Драги Тозија“ и во него се
сместени постојаната поставка на дела на македонската сликарка Кераца
Висулчева и галеријата на дела од Ресенската керамичка колонија. Сарајот
(Домот на културата) е во надлежност на општина Ресен како локална културна
институција.

Ресенска керамичка колонија
Ресенската керамичка колонија преставува меѓународна манифестација

која се одржува секоја година во Отешево и Ресен. Колонијата е формирана во
1973 година, со цел да го сочува специфичното традиционално творештво на
грнчарите од Ресен и да овозможи креирање современи остварувања во
керамика. Изработените дела остануваат сопственост на колонијата и се
изложуваат во Галеријата на современа керамика во Ресен. Таму се изложени
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преку 400 дела , а покрај ова се организираат изложби во нашава земја и во
странство. Ресенската  керамичка колонија е примена во Меѓународната
академија за керамика со седиште во Женева, и се наоѓа под закрила на
УНЕСКО.

Етно музејот на Јоне Евтимовски во село Подмочани
Во селото Подмочани во куќата на г-дин Јоне Ефтимовски е сместена

една од најбогатите етнолошки колекции во Македонија. Во Етнолошкиот музеј
може да се видат повеќе од 3.000 вредни експонати: прекрасни примероци на
накит, оружје, стари монети и преку 200 различни Македонски национални
носии од разни региони на Македонија. Од целата збирка со својата убавина и
вредност се истакнуваат прилепската носија, галичките реденици на појасите,
накитот за глава од Скопско и филиграните од Охридско.

Интернационалниот театарски фестивал „Актерот на Европа“ во
Ресен

Во периодот од 06 до 11 јули, веќе дванаесет години по ред се одржува
Интернационалниот театарски фестивал „Актерот на Европа”. Со тоа
фестивалот се етаблира како една од најзначајните културни манифестации во
Преспанскиот регион и Република Македонија. На него до сега учествувале
врни имиња на домашната, регионалната и интернационаланта театарска
сцена. Традиционалано секоја година во духот на културната соработка меѓу
Македонија, Албанија и Грција отворањето е со обраќање кон публиката на
трите јазици кои што се говорат на Преспанското езеро, со што на еден
симболичен начин барем за миг се бришат границите околу езерото. Фестивал
се одржува на отворено, во прекрасниот амбиент на дворот на Сарајот во
Ресен (Дом на културата). На фестивалот до сега учествувале повеќе од 120
претстави од скоро сите европски земји.

Фестивал „Преспански јаболкобер“ во Ресен
На Крстовден секоја година со симболично откинување на првото

јаболко започнува бербата на јаболка во Преспа која е дел од манифестацијата
„Преспански јаболкобер”. Цел на настанот е да ги промовира преспанското
јаболко и неговите производители, агротуризмот, стопанските и културните
достигнувања. Настанот се организира од страна на локалната самоуправа.
Преспанскиот јаболкобер е фестивал на јаболкото и во себе носи
мултиревијален, медијален, културно-уметнички, саемски, забавен и спортски
карактер.

Велигденски хепенинг во Ресен
Секоја година во периодот на големиот христијански празник Велигден

на Градскиот плоштад во Ресен се одржува Велигденски хепенинг. На голем
број штандови направени од основните училишта, од средното училиште, од
детската градинка, од граѓански здруженија и други, се нудат традиционално
изработени слатки, декорирани велигденски јајца и други тематски креации.
Настанот е збогатен со културна уметничка програма.

Преспански културни среќавања во Ресен
Општинската установа Дом на Култура „Драги Тозија“ - Ресен во рамките

на своите програмски цели и задачи организира секоја година сплет од
културни збиднувања што се случуваат во општината Ресен  насловени како
Преспански културни среќавања. Тие опфаќаат тетарски претстави, концерти,
музички концерти, ликовни изложби, итн. кои ги изведуваат домашни и странски
уметници.
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Настани од сферата на културата од 2014 година
Р.бр. Назив на настанот Период на

одржување
Локација

на
одржува

ње

Краток опис

1. Одбележување на
Стара Нова Година
и Василица

13 и 14
Јануари

Ресен
Традиционална културно-забавна
програма пропратена со василичарски
оган и вртење на печиво со паре

2. Актерот на Европа Почеток на
Јули

Ресен
Инретнационален театарски фестивал со
учесници и претстави од балканската и
светската сцена

3. Топол културен бран Лето 2014 Ресен
Манифестација на М. За култура за
доближување на културата до локалното
население

4. Преспански
иселенички средби

Јули/Август
Крушје,
Болно,
Козјак,
Грнчари,
Наколец

Традиционални средби на иселеници од
преспанските села

5. 41-ви Љубански
Илинденски
иселенички средби

Август 2014 Љубојно
Средби во ресенското село Љубојно на
иселеници од Америка и европските земји
од преспанскиот, охридскиот и битолскиот
крај по повод големиот национален
празник Илинден

6. Најдобри од
најдобрите

Август Ресен
Доделување на дипломи на матурантите
од СОУ „Цар Самоил“ и доделување на
признание на ученик на генерација со
културно-забавна програма

7. Преспански
Јаболкобер

26-29
Септември

Ресен
Традиционална манифестација по повод
откинувањето на првото јаболко, саемско
претставување на градскиот плоштад и
богата културно-забавна програма во
вечерните часови

8. Фестивал
Преспански славеј

Јуни Ресен
Музички фестивал на албански јазик со
учевство на деца од соседните општини со
тенденција да прерасне во меѓуграничен

9. Одбележување на
Нова Година-
новогодишна
свеченост

Декември Ресен
Културно-забавна програма пропратена со
огномет

10. Меморијален
фудбалски турнир
„Благој Котларовски-
Баги“

За време на
Јаболкоберо
т/септември

Ресен
Меморијален турнир во чест на
долгогодишниот спортски работник и
активист и претседател на ОФС Ресен

11. Меѓуопштински
традиционален
турнир во фудбал

Јуни Ресен
Овој турнир се одржува веќе 15-на години
и е најпосетениот спортски настан во
општина Ресен

12. Кошаркарски турнир Јули Ресен
Кошаркарски турнир на плоштад во
вечерните часови
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„Стрит баскет 2014“

13. Денови на пролетта 21 Март Ресен
Еколошка акција за чистење и уредување
на училишните  и дворните места,
пошумување на површини и дефиле со
културно-уметничка програма

14. Ден на маски и шега 1 Април Ресен
Детски маскембал, културно-забавна
програма на плоштад

15. Велигденски
хепенинг

По верски
календар

Ресен
Велигденски хепенинг на плоштад со
културно-забавна програма и избор на
најубово украсено јајце

16. Меѓународен
ракометен турнир
„Младост“

За време на
Јаболкоберо
т/Септември

Ресен
Меѓународен ракометен турнир во
организавија на РК „Младост“ Ресен

17. Годишен ревијален
концерт на КУД
„Таше Милошевски“

Јуни Ресен
Сублимирање на годишните активности на
сите членови на КУД-во, почнувајки од
цицибаните, пионерите, јуниорите па до
сениорите

18. Меморијален турнир
во мал фудбал
„Стивен Стојаноски“

Ноември Ресен
По повод сеќавањето на младиот
фудбалер Стивен

19. Меморијален
натпревар во
ракомет за Зоран
Стојановски

Јуни Ресен
За сеќавање на младиот ракометар на
Преспа

10. Заштита на животна средина

10.1. Правна регулатива

Основите и целите на политиката за заштита и унапредување на
животната средина мора да се интегрираат во сите развојни, стратешки,
плански и програмски документи кои ги донесуваат органите на државната
власт и органите на општината.

Општината во рамките на своите надлежности определени со закон, има
право и должност на своето подрачје да ги презема сите мерки и активности за
заштита и за унапредување на животната средина, кои не се во исклучива
надлежност на државните органи.

Исто така општината има надлежности и во други сегмени на животната
средина како што се: управување со води, управување со отпад, заштита од
бучава, заштита на природата, управување со батерии и акумулатори и
отпадни батерии и акумулатори, управување со електрична и електронска
опрема, квалитет на амбиентниот воздух,  и за истите постојат посебни
законски одредби кои се применуваат од страна на општината на локално ниво.
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10.2. Природни богатства

Преспанскиот регион е сместен на Балканскиот Полуостров, на
тромеѓето помеѓу Република Македонија, Албанија и Грција. Оваа област се
смета за еколошки ентитет од глобално значење бидејќи тука може да се
сретнат разновидни биотопи – езеро, планини и шуми кои имаат единствени,
уникатни карактеристики. Езерата Мала Преспа и Голема Преспа се меѓу
најстарите езера во Европа, и затоа во нив може да се најдат голем број на
ендемски видови. Регионот се смета за значаен резервоар на биодиверзитетот
и природната продукција.

Преспанската котлина се наоѓа помеѓу двата национални паркови
Пелистер и Галичица, односно на нејзина територија се распространети и двата
Национални Паркови. Во Преспанската котлина се наоѓаат и двете езера
Малото и Големото Преспанско Езеро. Во водите на Големото Езеро се наоѓа
тромеѓето на македонската, албанската и грчката граница.

На северниот дел од езерото сместен е Паркот на Природа Езерани на
површина 1917 ha од што 1066 ha се копнена површина, додека 851 ha е водна
површина. Односот на копнена и водна површина е релативен бидејќи нивото
на Преспанското Езеро значително варира во тек на годината и особено во тек
на подолги периоди. Заштитеното подрачје е живеалиште на околу 200 видови
на птици од кои 62 видови се ставени на листата на заштитени видови во
согласност со Берн Конвенцијата а три видови се наоѓаат на Европската
Црвена листа од светски загрозени видови. Карактеристичен претставник на
авифауната во Преспанското Езеро е Пеликанот (Pelecanus crispus). Пеликанот
е една од најкрупните птици кои егзистираат на вода, главно во потоплите
краишта, кај нас го има единствено на двете Преспански Езера. Единствената
колонија на Големиот Бел пеликан (Pelecanus onocrotalus) во Европската Унија
се наоѓа во Преспа.

Природна реткост претставува островот Голем Град кој се наоѓа во
Големото Преспанско Езеро и зафаќа површина од 1 км2. Островот е обраснат
со бујна шумска вегетација со најголема застапеност на фојата која е
ендемичен вид. На островот постоеле 7 цркви, од кои сочувана е само
пештерската црква Св. Петар. Островот е археолошки локалитет со остатоци
од живеалишта, цркви некрополи од Римската епоха и средновековието, богат
резерват на ендемични растенија и како природна реткост заштитен со Закон и
изолиран хабитат со минимално влијание од страна на човекот. Влегува во
рамките на Националниот Парк Галичица.

Биолошката компонента на Преспанскиот екосистем ја сочинуваат земна
и водна флора и фауна, која се карактеризира со исклучително богат
биодиверзитет, и кај нижите и кај вишите видови на флората и фауната.

Опасноста од деградацијата на биолошката разновидност е воедно и
опасност за основниот систем, кој го одржува животот на планетата Земја.
Улогата што ја имаат микроорганизмите, габите, растенијата и животните, во
функција на обезбедување еколошки потенцијали потребни за човекот, е
најважниот поттик за заштита на биолошката разновидност.

Губењето на биолошката разновидност се рефлектира врз
сензитивноста на еколошките потенцијали во вид на исцрпување и
исчезнување на видовите.  Постои одреден праг на биодиверзитетот, под кој
екосистемите не се во можност да функционираат. Тоа значи дека сите
самоорганизирани живи системи имаат потреба од одреден минимум на
диверзитет на видови, за да можат да ја акумулираат сончевата енергија и да
развијат циклична релација помеѓу продуцентите, консументите и редуцентите.
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Биолошката разновидност постојано генерира нови видови, како
резултат на својот природен филогенетски процес, но процесот на
диференцијација на популациите, т.н “специјација”, нормално тече во
временски рамки од илјадници до милиони години. Сите проценки за степенот
на денешното исчезнување на видовите, покажуваат дека нивниот број е
сразмерно поголем во однос на природниот процес кој ја креира биолошката
разновидност, преку создавање на нови видови. Тоа значи дека, брзината на
исчезнувањето на видовите, далеку го надминува природниот процес на
создавање на нови видови, што од своја страна доведува до биотичко
исцрпување на планетата Земја.

Поради близината на Преспанското езеро кое со своите географски,
релјефни, хидрографски и амбиентални вредности представува споменик на
природата, особено внимание се обрнува на силуетите на новопредвидените
објекти и комплекси и нивната височина, за кои е неопходно да се вклопат во
динамичниот, разновиден и богат пејсаж во една просторно-естетска и
функционална целина.

Преспанското езеро како споменик на природата е дел од природата со
една или повеќе природни карактеристики и специфични загрозени или ретки
обележја; својства или форми и има посебна научна, културна, воспитно
образовна, духовна, естетска или туристичка вредност и функција.
Загрозеноста на алгалните видови (особено перифитонските) се должи на
губењето на нивните станишта, како резултат на натрупувањето на органски
седименти на дното на екосистемот, како и намалувањето на нивото на водата
во Преспанското Езеро. Бројноста на популациите од олиготрофните и
олигосапробните индикатори во водните екосистеми постојано се намалува,
како резултат на интензивното антропогено влијание.

Според досегашните истражувања во Преспанското Езеро, најголеми
сознанија за степенот на загрозеност на алгалните таксони постојат само за
силикатните алги и при тоа се истакнуваат: (Achnanthes inflata, A.minuscula,
Eucocconeis quadratarea, Hippodonta rostrata, Diploneis domblitensis).

Со повеќегодишното континуирано опаѓање на нивото на водата во
Преспанското Езеро, нарушени се состојбите со флотантната вегетација и
фаунистичките заеници во литоралниот појас на езерото. Присуството на
голема количина на органска мил на дното го забрзува процесот на
еутрофикација, што се манифестира со појава на “воден цвет” во текот на
летото. Од флотантната макрофитска вегетација, особено е значајна ass.
Lemno- Spirodelletum polyrhizae subass.aldrovandetosum, која се развива само во
крајбрежните делови на Преспанското Езеро (кај с. Д. Перово) во појасот на
трска каде длабочината на водата изнесува 10- 20cm,  и истата директно е
загрозена од намалувањето на нивото на водата. Мали фрагментирани делови
од водната леќа (Lemna minor) се регистрирани во најдолниот тек на Голема
Река пред нејзиниот влив во Преспанското Езеро.

ГАЛИЧИЦА – НП (национален парк)
Националниот парк Галичица зафаќа вкупна површина од 22.750 ha, а се

наоѓа помеѓу Охридското и Преспанското Езеро во крајниот југозападен дел од
Републиката. Се протега во следните граници: на исток од врвот Вишесла до
брегот на Преспанското Езеро кај Сирхан се до западниот брег на
Преспанското Езеро до островот Голем Град; на југ по македонско-албанската
граница до Охридското Езеро; на запад по источниот брег на Охридското Езеро
односно по патот Св. Наум – Охрид до манастирот Св.Стефан.

Најзначајна карактеристика на Националниот Парк Галичица е
положбата што ја зазема меѓу двете езера, Охридското и Преспанското, потоа
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разиграната орографија, интересните геоморфолошки структури (длабоки
долови, глацијален релјеф, циркови, карстни форми и пештери),
многуразноврсниот вегетациски состав и богатсвото на флористички елементи
(застапеност на поголем број ендемни и реликтни видови) како и присуството
на поголем број значајни културно-  историски споменици, меѓу кои посебно
место зазема манастирот “Св. Наум” кој претставува старословенско
светилиште подигнато во X век.

Во границите на паркот се наоѓа и единствениот остров во Република
Македонија – островот Голем Град на Преспанското езеро кој покрај значењето
што го има во геоморфолошки, ботанички и зоолошки преглед, претставува
една од поважните археолошки зони од хеленизмот и римската цивилизација.

Просторот има добри услови за туристичка намена со следниот регистар
на туристички активности: летен езерски туризам, викенд туризам, транзитен
туризам, риболовен туризам, планински туризам, конгресен и деловен туризам.

Растителниот свет во НП Галичица е исклучително богат и единствен.
Евидентирани се  41 вид на дрвенести растенија, 40 грмушки, 16 шумски
заедници и 16 тревести заедници.

Од посебно значење за заштитата е присуството на голем број реликти
за кои Галичица во минатото често претставувала место каде наоѓале
засолниште пред налетот на ледените периоди. Од нив најзначајни се оние кои
потекнуваат од плиоценот и успеале да ги преживеат четирите ледени периоди
на плеистоценот. Такви се Morina persica, Stipa Mayeri, Ramonda nathaliae,
Phelipaea boissieri и др. Исто така посебен дел за заштитата се големиот број
на ендемски видови.

На Галичица се присутни неколку типа на ендеми:
а) балкански чиj број е толку голем што нивното набројување би значело
набројување на поголемиот дел од видовите кои се среќаваат на Галичица.
б) јужнобалкански чиj број е многу голем, а посебно внимание заслужуваат
следниве видови: Ajuga piskoi, Erodium guicciardii, Oxytropis purpurea, Astragalus
baldaccii, Poa galicicae, Lilium heldreichii, Arabis bryoides и многу други.
в) локални кои можат да се сретнат само во падините на Галичица и никаде на
друго место. Нивниот број во моментов е 14, но според сегашните индиции и
интензитетот на проучување на флората нивниот број во иднина ќе се
наголемува. Локалните ендеми се: Centaurea soskae, Crocus cvijici, Laserpitium
ochridanum, Astragalus mayeri, Helichrysum zivojinii, Nepeta ernesti-mayeri,
Alyssum galicicae, Thymus ciliatopubescens, Thymus skopjansis, Geranium
cinereum, spp.subcaulescens var.ruprestris, Echinops bannaticus ssp Prespaensis,
Centaurea galicicae, Dianthus galicicae  и Sempervivum galicicum.

За разлика од флората, фауната во националниот парк многу малку е
проучувана. Ова особено се однесува на безрбетниците чии број е сигурно
многу голем и кој е карактеристичен за оваа планина која со своите особености
условува појава на висок биодиверзитет.

Во НП Галичица застапени се: 10 видови на водоземци, 17 видови на
влечуги, 124 видови на птици и 40 видови на цицачи.

За одбележување е присуството на дивата коза (Rupicarpa rupicarpa),
рисот (Lynx lynx)  и мечката (Ursus arctos) a од цицачите кои се реткост во
останатите делови на Европа -  големиот корморан (Phalacrocorax carbo),
малиот корморан (Phalaccrocorah pygmaeus) и пеликанот (Pelecanus crispus)  од
птиците кои природно го населуваат Преспанското Езеро и островот Голем
Град.
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Во моментот не постојат целосни податоци за состојбата и големината
на популациите на позначајните животински видови во Националниот Парк
Галичица,  но генерално може да се каже дека истите се во добра состојба.
Исклучок е популацијата на Балканскиот рис, кој по пауза од 20 год повторно е
забележан на просторот, но неговата бројност е далеку под биолошкиот
капацитет на просторот.

Исто така, за повеќе видови птици постојат индикации дека нивните
популации значително се намалени во однос на претходниот период. Ова
особено се однесува на грабливите птици и мршојадците и истото се должи на
драстично намалениот сточен фонд на просторот.

Во границите на паркот присутни се поголем број на негативни
антропогени дејствија: засипување на мочуриштето кај Студенчишта со шут и
отпаден материјал со што прети опасност да се уништи еден природен
феномен создаван со милениуми, прирсуството на голем број депонии на
источните падини на Галичица, недозволен лов и риболов и собирање на
лековити растенија со што се доведува до уништување и деградација на
флората и фауната. Како загрозувач на природната средина, особено на
шумскиот фонд, претставува подигањето на спортски терени на северните
падини на Стара Галичица, односно, крчењето на терени и патеки на простории
на кои се среќаваат најубавите примероци од букови и елови шуми.

Најниска точка е нивото на Охридското Езеро 695 м.н.в. и нивото на
Преспанското Езеро 850 м.н.в., а највисока врвот Магаро 2255 м.н.в. Планината
Галичица има развиен релјеф со длабоки долови и стрмни падини кон двете
езера. Поради релјефните карактеристики, единствениот масив на Галичица
поделен е на четири засебни делови.

Во паркот има бројни споменици со големо историско и уметничко
значење кои се една од силните причините за посета на паркот. Како составен
дел на географскиот простор, културното наследство е слика за времето во кое
e создавано. Спомениците на културата во паркот, покрај бројноста се
карактеризираат и со голема разновидност па затоа се делат на неколку групи:
археолошки локалитети, цркви, манастири, пештерни цркви и споменици.

Еден од споменициte во паркот, кој по своето значење спаѓа меѓу
позначајните од ваков вид не само во рамките на паркот и во регионот туку и
пошироко, а истовремено е строго заштитените подрачја, е островот Голем
Град.

Од групата цркви, манастири, пештерски цркви, на територијата на
паркот регистрирани се следиве споменици: од спомениците од византиски
стил со живопис од европско значење е црквата „Св. Богородица Заумска“ од
1361. На црквата се извршени конзерваторски интервенции и е во добра
состојба достапна за посетители. Во с. Велестово, црквата „Св. Богородица“
која е од 15 век.

Од пештерските цркви под заштита се ставени: Црквата „Св.
Богородица“ во с. Пештани од XIV век, Црквата „Св. Богородица“ во автокампот
Градиште, Црквата „Св. Стефан“ која потекнува од средината на IX век која е со
козервиран живопис.

Од пештерските цркви кои сѐ уште не се ставени под заштита се:
Црквата „Св. Петар и Павле“ на Преспанско Езеро, во близина на границата на
Република Македонија со Република Албанија, Црквата „Св. Петка“, помеѓу с.
Стење и с.Коњско лоцирана на карпите на брегот на Преспанското Езеро,
Црквата „Св. Илија“ близу с. Трпејца која е од 14 век.
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Националниот парк Пелистер се наоѓа во југозападниот дел
на Република Македонија и зафаќа површина од 12.500 хектари. Прогласен е
во 1948година како прво заштитено природно богатство во Македонија. Се
карактеризира со поголем број врвови и возвишенија повисоки од 2000 метри,
кои меѓу себе се раздвоени со длабоки долини. Највисок врв е Пелистер (2601
m). Од релјефните облици на Пелистер највпечатливи се т.н. камени реки. Тоа
се наклони на релјефот исполнети со блокови од стени со различен состав.

Од хидрографските објекти, со посебна природна привлечност се двете
глацијални езера, Пелистерски Очи - Големото и Малото Езеро на Пелистер,
исто познати како „Горски Очи“.

Растителниот свет на Пелистер е мошне разнообразен, па оттаму и
неговото специфично ботаничко значење. Тука растат 88 дрвни видови, што
претставува 29% од вкупната дендрофлора на Македонија. Во вегетацијата на
НП Пелистер се среќаваат 21 растителна заедница, од кои 8 се шумски, а 13
тревни заедници. Од шумските дрвни видови најголема вредност
има моликата - автохтон вид на петтоигличест бор со терцијарна старост којшто
расте само на неколку планини на Балканскиот полуостров. Висинската
амплитуда на распространувањето на моликата на Пелистер е од 600 до над
2200 метри.

НП Пелистер претставува класично наоѓалиште за повеќе од 20
растителни видови, од коишто 2 се локални ендемити. Од 'рбетниците се
среќаваат: 10 видовиводоземци, 15 влечуги, 91 вид птици и 35 видови цицачи.
Од рибите, значајно е да се истакне присуството на пелистерската
ендемична поточна пастрмка (Salmo trutta peristericus) и пелагониската поточна
пастрмка (Salmo trutta pelagonicus).

Пелистерски ендемски видови

Фауна:

 Salmo trutta peristericus (поточна пастрмка)
 Salmo trutta pelagonicus (поточна пастрмка)
 Iliodromus peristericus (остракоди)
 Eucypris diebeli (остракоди)
 Niphragus pancici peristericus (амфиподното ракче)-Големо Езеро
 Arcticocampus macedonicus (харпактикоидното ракче)
 Brachydesmus peristerensis (пелистерската стоногалка)
 Alpaeus macedonica (тврдокрилните инсекти)
 Cychrus attenuatus peristericus (тврдокрилните инсекти)
 Duvaliotes peristericus (тврдокрилните инсекти)
 Platyduvalius macedonicus (тврдокрилните инсекти)
 Trechus hajeki (тврдокрилните инсекти)
 Scythris crypta (мали пеперутки)
 Scythris similis (мали пеперутки)
 Hadena clara macedonica (ноќната пеперутка)

Флора:

 Alchemilla peristerica (пелистерската небесна роса)
 Sempervivum octopodes (еден од двата ендемски видови на пази куќа)
 Jovibarba heuffelii var (еден од двата ендемски видови на пази куќа)
 Crocus pelistericus (пелистерската качунка)
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 Festuca pelisterica (пелистерската власеника)

ЕЗЕРАНИ (Ресен) – ПП (Парк на природата)

Паркот на природата “Езерани” го зафаќа северниот крајбрежен дел на
Преспанското Езеро со надморска висина од 855 m. Површината на
заштитениот појас е 2080 ha. Од 1995, резерватот “Езерани” заедно со делот на
Голема Преспа во Македонија е означен како Рамсар локација, односно ПП
Езерани претставува Рамсарско подрачје како дел од Преспанското Езеро кое е
прогласено за Рамсарско подрачје од меѓународно значење ( Ramsar Site of
International Importance). Овој дел од брегот е низок, мочурлив, обраснат со
трска и се поплавува за време на висок водостој на Преспанското Езеро. Од
посебен интерес за подрачјето се водната (флотантна и субмерзна) и блатна
вегетација која е особено присутна на потегот Асамати-Езерани-Долно Перово
Сирхан.

Ливадската вегетација исто така е застапена во подрачјето на Езерани.
Постојат повеќе видови идентификувани вегетациски типови во

природниот резерват и тоа: блатна, водна (флотантна), водна (субмерзна),
ливадска, хигрофилна шумска и рипариска вегетација.

Составот на флората во ПП Езерани е разновиден. Застапени се голем
број видови кои имаат ограничено распространување во Македонија од каде
што произлегува и значењето на флората од ова заштитено подрачје.

Од растителната заедница – шаварот и трската (Scirpeto- Phragmitetum)
се простираат вдолж езерскиот брег. Оваа асоцијација образува еден
континуиран и просторно најголем појас околу езерото на потегот од Сирхан-
Долно Перово- Асамати. Појасот на трската навлегува во вода до длабочина до
50 cm.

Доминантни видови од блатната вегетација во состав на оваа заедница
се: Phragmites australis, Scripus lacustris, Typha latifolia, Butomus umbellatus,
Rumex hydrolapathum, Alisma plantago – aquatica.

ГОЛЕМ ГРАД

Голем Град (Змиски Остров или Св. Петар) —остров во Преспанското
Езеро од големо културно-историско значење. За него погрешно се смета дека
е единствениот остров во Република Македонија, во која впрочем
постојат повеќе езерски и речни острови.

Голем Град е прогласен за строг природен резерват заради
специфичните геоморфолошки карактеристики,карактеристичната флораи фау
на и поради своето историско минато. Островот е долг 750 m, а широк 450 m,
со највисок дел 50 m над езерото. Од сите страни островот е заобиколен со
карпи и спили со височина 20 до 30 метри. Над нив се оформува плато со две
возвишенија на северниот и јужниот дел на островот. Меѓу возвишенијата има
седло кое на бреговите завршува со мали заливи. Овие два заливи се
единствените места од кои може да се пристапи на платото.

Опкружувањето со големата количина на вода, геолошката подлога и
близината на Медитеранот овозможиле на островот да владее посебна
микроклима која е причина за појава на богата и ретко распространета
вегетација, во која доминираат јужноевропските флорни елементи (41 или
25,6 % - субмедитерански видови; 29 или 18,2 % - евроазиски; 20 или 12,6 % -



64

медитерански; 18 или 11,2 % - понтски; 17 или 10,6 % - европски; 10 или 6,2 % -
мезиски; 8 или 5,0 % - циркумполарни; 5 или 3,1 % - културни; 4 или 2,5 % -
атланско-субмедитерански; 3 или 1,9 % - космополити; 3 или 1,9 % - илирски; 2
или 1,2 % - скардо-пиндски).

На островот Голем Град според академик Ханс Ем, јасно се издвојуваат
две шумски заедници и тоа шумата на дива фоја (Biaro tenuifoliae-Juniperetum
excelsae) и шумата на вебиевиот бадем и мазната копривка (Pruno webbii-
Celtetum glabrae).

Според Указот за прогласување на Законот за прогласување на дел од
планината Галичица за Национален парк, во членот 4 на овој закон се
потенцира дека во границите на паркот влегува и островот Голем Град
во Преспанското Езеро.

Поради природните вредности кои ги поседува, со Планот за просторно
уредување на паркот за островот одреден е посебен режим на заштита и
ставен е во зоната за строга заштита. Режимот на заштита во овие зони
дефиниран е во член 104 од Законот за заштита на природата (Сл. Весник на
РМ 67/04).

На островот на релативно мала површина сконцентрирани се голем број
културни историски споменици и природни вредности. Два километри
долгиот воден пат од селото Коњско води до оваа природна тврдина, издигната
30 m над езерската вода и со површина од 18 хектари. Денес е ненаселена, но
е богата со ендемски растенија, ретки птици, залични заедници на животни,
како и објекти, записи и наоди кои зборуваат за долгите векови на населеност
на островот.

Освен за љубителите и проучувачите на природата, островот Голем
Град е едно од најатрактивните места за оние чии интересирања се насочени
кон откривањето и исражувањето на остатоците на населбите од
неолитот, старомакедонското и римското време (некропола) и средновековието.
Освен римската некропола, откриени се шест цркви постоеле дванаесет.
Островот впрочем бил континуирано населен 2000 години, а манастирскиот
живот се одвивал одX до XIV век. Меѓу пронајдените цркви, од особен интерес
е онаа подигната и живописана во XIV врз темели на римска цистерна за вода.

Освен сочуваната црква Св. Петар, средновековната црква Св.
Димитрија, постои и ранохристијанската базилика од крајот на IV и почетокот
на V век, каде се откриени остатоци од поден мозаик.

Островот има три пристаништа: „Св. Петар“, „Гојдарица“ и „Влаија“.

11. Спорт

Согласно Законот за спорт (Сл. Весник на РМ бр.29/02,66/04 и 81/08) и
Статутот на општината Ресен , Општина Ресен посветува посебно внимание на
развојот на масовниот спорт и на субјектите кои собираат повсќе млади
спортисти сe со цел да се развие нивниот спортскиот дух и здравјето.

Познато е дека Ресен има богата фудбалска традиција. Досега во
Општината Ресен егзистирале 36 клубови, кои се натпреварувале во сите
степени на натпревари.  Поорганизиран пристап кон натпреварувањето започна
во 1977 година кога беше формиран Општинскиот фудбалски сојуз со 14
клубови. Бројот на клубовите секоја натпреварувачка сезона е варијабилен.

Во Општинската Фудбалска Лига оваа сезона се натпреваруваат 6
фудбалски клубови : ФК Сливнички бранови-Сливница, ФК Асамати Асамати,
Ф.К. Ресен- Ресен, ФК Јилдиримспор-Ресен,ФК Подмочани – Подмочани и ФК
Стење- Стење.
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Општинскиот фудбалски сојуз од Ресен e член на ФФМ и работи  според
правилата и организационата структура  на Федерацијата.

Моментално во Општината активни се следните спортски клубови:
- Ф.К.„Преспа“- Ресен
- Ф.К. „Младост“- Царев Двор
- Ракометен клуб „Преспа 2015“- Ресен
- Женски Ракометен Клуб „Преспа“ – Ресен
- Џудо Клуб „Преспа“ – Ресен
- 5(пет) училишни спортски клубови.

12. Медиуми

На подрачјето на Општина Ресен застапена е локална кабелска мрежа
на компанијата Канал 16 која нуди квалитет во дистрибуцијата на телевизиски
канали.

Општината Ресен има недостиг од локални медиуми кои воопшто и не
постојат. Конкретно немањето на локално радио  или локална телевизија
претставува голем недостиг за  навремено и редовно информирање на
локалното население за битни настани или случувања.

Локалното население единствено се информира преку електронските
медиуми. Интернетот е достапен скоро во секое едно домаќинство и повеќе
од 70% од локалното население има пристап до интернет.

Сепак постоењето на локални медиуми е неопходно за локалното
население.

13. Противпожарна заштита

Согласно позитивните законски прописи и Статутот на Општина Ресен
Територијална противпожарна единица ги врши работите што се однесуваат на:

- гаснење на пожари во општината
- отстранување на непоредна опасност за настанување на пожар
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот, загрозен од
пожари и експлозии
- укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации
- извршување на други работи при несреќи и непогоди
- заедно со територијалните противпожарни единици во РМ утврдени со
закон дејствуваат како против пожарни единици на  Република  Македонија,
заради оперативно делување при гаснење на големи пожари на целата
територија на Републиката.
- давање помош кога тоа е побарано при гасење на пожари во други
држави.
- водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии,
интервенции за гасење и интервенции за други настани според единствената
методологија и известување до Дирекцијата за заштита и спасување и
Општината.
- периодично испитување и проверка на  исправноста на противпожарната
опрема со која располага
- тековна проверка и одржување на механиката
- Врши и други работи шт ке му бидат доверени
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На територијата на  Општина Ресен има 1 противпожарна станица, која
се наоѓа во градот Ресен. Истата располага со 4 противпожарни возила од кои
едното не е во употреба, а и останатите имаат проблеми со резервните делови
и со капацитетот на вода во цистерните. Исто така станицата има и еден џип
како помоќно возило.

Противпожарната станица се наоѓа во нова зграда изградена со проект
на Ооштината од ЕУ. Во новата зграда се наоѓаат Во гаражата  има простор за
8 (осум) камиони. Вкупната површина на простор е околу 500 м2 или 22 * 25.

Пожарната во Ресен има вкупно 18 вработени, од кои: 1 командир на
противпожарната единица, 5 раководители на единици, 4 возачи и 8
пожарникари.

Согласно националната регулатива за возачки дозволи 8 од
пожарникарите имаат Ц категорија и 12 лица имаат Б категорија

Противпожарната станица работи 365 дена во годината, со 24 часовно
работно време. Вработените работаат во 4 смени.

Во последните 4 години на територијата на Опоштина Ресен се имаат
случено следниве пожари:

Година Пожар Пожар во
урбана
област

Пожар во
шума

Изгубени
m2

2011 108 101 7 2.261.000
2012 135 126 9 4.598.000
2013 73 68 5 1.590.000
2014 80 73 7 1.640.000

Во последните години се реализираат низа активности за подобрување
на состојбата и на капацитетите на оваа единица.

Во 2010 година противпожарната станица беше дислоцирана во нова
зграда. Оваа инвестиција се реализира со финансиска поддршка од ЕУ –
Проект за Награди за општините.

Во 2012 година, операцијата Флоријан даде донација за
противпожарната станица во Ресен, која се состоеше од специјална заштитна
облека и механизација

ТППЕ има две возила во функција, наменети за интервенции во
урбаните средини и за сообраќајни несреќи. Остатокот имаат недостаток на
резервни делови на пазарот и не може да се сервисирата и да се стават во
функција.

Општина Ресен има голема територија, со заштитени подрачја и НП кои
ја прават општина со голема важност за остатокот од земјата. Општина Ресен
се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, во Преспанската котлина и
зафаќа површина од 739km2, поделени на копно (562km2) и вода (177km2).

Има два национални Паркови - Галичица и Пелистер, како и Парк на
природата Езерани. НП Галичица има целокупната територија од 25.000
хектари, а Националниот парк Пелистер има целокупната територија на
17.150ha.

Паркот на природата Езерани има површина од 1917ha од кои 1066ha се
земјиште и 851ha е водена површина. Паркот е заштитен и е под
покровителство на различни меѓународни организации, вклучувајќи го и
Еуронатур.

Територијата на Општина Ресен има свои специфичности и локалната
власт има обврска да ја покрие и да ги обезбеди сите потребни мерки за
заштита и зачувување на неговата убавина, историски и културни вредности.
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Во периодот од 2011 до 2014 година имало 28 несреќи - пожари каде
што причината е горење на  оџаци. Исто така, постојат 81 несреќи на изгорени
оџаци, без други последици.

Во 2013 година пожарната работела во случаи на елементарна непогода
поплави - 3 (три) пати, а во 2014 година имало 2 (две) интервенции во
поплавите.

Исто така, постојат интервенции во сообраќајот и други случаи на
несреќи. Вкупниот број на технички интервенции и сообраќајни несреќи во
периодот од 2011 до 2014 година е 88. Во 2011- 17 интервенции, 2012-22
интервенции, 2013- 26 интервенции и 2014-23 интервенции.ж

Вкупниот број на изгубени човечки животи во овие несреќи е 7 (седум). 4
(четири) изгубени човечки животи во сообраќајни несреќи и 3 (три) изгубени
човечки животи загубени во други несреќи.

Секоја селска населба има барем еден хидрант за вода. Во градот
Ресен хидранти има на секои 200-500 метри. Овие хидранти за вода се од
огромна важност за задоволување на потребата за снабдување со вода.

Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во рамките на
реализацијата на проектот "Изградба на хидрантска мрежа во Пелагонискиот
регион", финансиски поддржан од страна на јапонската амбасада, набави 140
хидранти за општините во Пелагонискиот регион, од кои 16 хидранти беа
инсталирани во станбени места во Општина Ресен: Царев Двор (1), Избиште
(1), Покрвеник (1), Грнчари (1), Подмочани (1), Штрбово (1), Брајчино (1),
Наколец (1), Долно Дупени (1 ), Бела Црква (1), Стење (1), Перово (1), Крани (1)
и во градот Ресен (3).

Исто така, во рамките на проектот "Развој на заеднички план за
противпожарна заштита на границата FIRESHIELD " (финансиран од ИПА
Програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција од страна на
Европската унија), Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион набави
дополнителни 140 хидранти за потребите на општините од пелагонискиот
регионот, од кои 6 хидранти беа доделени на Општина Ресен. Во рамките на
проектот "FIRESHIELD" 50 комплети на софистицирана опрема за спасување и
за интервенција во случај на пожар во Пелагонија беа купени за локалните
противпожарни единици во Пелагонискиот регион, од кои 9 комплети беа
доделени за територијалната противпожарна единица на општина Ресен.

Покрај тоа, Општина Ресен, заедно со тимот на Противпожарната
единица-Ресен учествуваа во активности за обука за зајакнување на
капацитетот на пожарникарите во пограничниот регион, за употреба на
испорачаната специјална ИКТ опрема и софтвер за противпожарна заштита, за
употреба на поставените хидранти, и организирање на отворени денови за
заштита од пожари со цел за запознавање на пошироката јавност со заштита
од пожари во пограничниот регион.
Исто така и во изминатите години имало случаи кога пожарите од соседните
земји и општини, преку планините да бидат префрлени и во нашата општина.
На пример од Р. Грција имало 3 пати кога пожарот ја зафатил територија во
Општина Ресен и 2 пати од Република Албанија.
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14. SWOT анализа на Општина Ресен

Силни страни
- добра патна поврзаност на градот

Ресен со селата и околните градови
(Охрид, Битола)

- одлична географска местоположба
(на тромеѓето помеѓу Грција и
Албанија).

- Мултиетничка средина каде живеат
во хармонија различни етнички
заедници (македонци, албанци,
турци, египќани, итн.

- културно-историско наследство
- природно наследство,
- богатството на шуми
- заштитени локалитети
- Споменик на природата Преспанско

Езеро,
- рамсарски локалитет Парк на

природата Езерани,
-  НП Пелистер и НП Галичица,
-  прекуграничен Преспа Парк,
- островот Голем Град
- селски населби со зачувана типична

архитектура
- ендемски биодиверзитет
- корморан, дива фоја
- шумата на вебиевиот бадем и

мазната копривка (Pruno webbii-
Celtetum glabrae) на островот Голем
град,

- ендемична преспанска поточна
пастрмка (Salmo peristericus) во
Брајчинска река, Кранска река и
Лева река

- пеликанот (неситот),
- девет ендемични видови на риба од

кои најпознати се: најкрупната -
крапот и ситната белвица (нивичка),
итн.).

- островот Голем Град претставува
редок резерват каде што се
размножуваат во светот ретки
видови габи

- традиционална гастрономска
понуда.

- голем процент на работоспособно
население

- одлични услови за развој на
земјоделството,

- традиција и искуство во
земјоделството, и пред се во

Слаби страни
- јавниот транспорт помеѓу селата и

градот Ресен е на незадоволително
ниво

- нема воспоставен возен ред,
- патната инфраструктура е во лоша

состојба,
- водоснабдувањето не е решено

(чести дефекти, недоволни
количини),

- урбанистичките планови за селските
населби не се ажурирани,

- квалитетот на живот во руралните е
низок,

- генерална незаинтересираност,
меланхолија, млакост кај
населението

- неактивност на младите,
- недоволна иницијатива,
- апатија кај младите
- слаб претприемнички дух
- непостоење на неформално

образование
- отсуството на социјална

инфраструктура
- малку спортски активности и настани,
- нема здравствени установи

(амбуланти, аптеки) во селата,
- нема медиуми,
- не постојат институции во селата,
- ЕЛС Ресен има недоволно

финансиски средства,
- неразвиен и неорганизиран туризам
- недоволна соработка помеѓу

заинтересираните страни,
- недоволен интерес на населението

за развој на туризмот
- недоволен број на сместувачки

капацитети и туристички објекти,
- застарени сместувачки објекти,
- недостаток на финансиски средства

кај населението за инвестиции во
сместувачки капацитети

-  недоволна туристичка промоција на
регионот

- мали и расцепкани земјоделски
површини,

- недоволна примена на нови
технологии во овоштарството,

- слабо здружување и
неорганизираност на земјоделците,
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овоштарството
- традиција и искуство  во

одгледувањето на јаболка
- големи количини во производството

на јаболка (во просек 90.000
т/година)

- изобилство на шумски плодови и
билки

- отпочната примена на агроеколошки
мерки во производството на јаболка,

- голем број природни богатства,
- постоење на компостара за органски

отпад
- капацитетот за спроведување на

проекти во ЕЛС и НВО
- постоење на законска регулатива за

енергетска ефикасност
- капацитетот за спроведување на

проекти во ЕЛС и граѓанските
организации

- недоволен капацитет на ладилници
за одржување на квалитетни
јаболка,

- слаб претприемнички дух,
- мал број на МСП,
- слабо развиено женско

претприемништво,
- непостоење на неформално

образование,
- изумирање на старите занаети,
- недостаток на млада работна сила,
- голема стапка на невработеност,
-  незаинтересираност на

населението за други производни
гранки освен земјоделството,

- мали можности за вработување на
младите освен во земјоделството

- недоволно познавања на
земјоделските производители

- прекумерна употреба на пестициди
за заштита на јаболката и др.
Овошки

- ниската еколошка свест кај
населението,

- нема интегрирано управување со
цврст отпад,

- недоволно одржување на плажите и
јавната чистота во населените места

- загадување на животната средина
со цврст отпад.

- загадување на Преспанското езеро
поради прекумерна употреба на
пестициди

- неквалитетни заштитни средства
Можности
-зголемен интерес кај туристите во
светски рамки за алтернативни форми
на туризам,
-зголемен интерес за туризам поврзан
со проучување на уникатната флора и
фауна (на пр. набљудување на птици),
-заштита на загрозени видови
(ендемичната преспанска поточна
пастрмка, мрената, мечката, итн.).
-брендирање на Преспа како
дестинација,
-зачувување на традицијата и стари
занаети,
-привлекување на странски
инвестиции во туризмот (туристички
развојни зони),
-отворање на граничниот премин
Маркова Нога
-поволните климатски услови (3

Закани
-политичка ситуација во државата и
регионот,
-економски кризи на европско и светско
ниво
-климатски промени  и  природни
непогоди
- побарувачка на други сорти на
јаболко и др. овошја во светски рамки
-. слаб интерес на институциите на
национално ниво за Преспа
- мал обем на јавни инвестиции во
Преспа
- стареење на населението
-миграција на младите од руралните
средини
-миграција на населението во други
градови на државата и надвор од неа
- Влошување на меѓудржавните односи
со Република Грција.
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Стратегиите се базираат на искористување на силните страни и зајакнување на
слабите страни преку искористување на можностите за да се намалат ефектите
од заканите.

клими) за која придонесуваат
планините Галичица и Пелистер и
Преспанското езеро
-преработка на јаболкото во
производи со додадена вредност
-извоз на готови производ со поголема
додадена вредност,
-брендирање на преспанското јаболко,
-зголемена побарувачка на органска
храна во светски рамки, -зголемена
побарувачка на шумски плодови и
ароматични и лековити билки,
- програми за самовработување,
-привлекување на инвестиции како
приоритет на Владата на РМ,
-постојна законска регулатива за ЈПП,
-искористување на ЕУ фондовите (на
пр. ИПАРД) и др. Фондови
- прекугранична соработка со
Република Грција и Република
Албанија (ЕУ ИПА Компонента II, -
трилатерален Преспа Парк
-одржливо искористување на
природните богатства
- и поволни цени за искористување на
обновливи извори на енергија (ОИЕ),
-Преработка на дрвото и производство
на готови производи со додадена
вредност (на. пр. брикети, пелети,
итн.).

-Забавување на процесот на
зачленување во Нато Алијансата и
Европската унија
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15. Визија , мисија и приоритетни области

Визија – Преспа 2021

До 201 година Општина Ресен е посакувана атрактивна дестинација,
посетувана од голем број  на посетители и гости во текот на целата
година, водена од принципите на одржливиот развој на
територијата и вклучување на бројни актери и засегнати страни во
социо-економскиот развој на заедницата.

Мисија

Унапредување на социо-економскиот развој на заедницата преку
максимално искористување на човечките капацитети и ресурси,
природните и културни богатства и  во исто време зачувување на
вредностите наследени од претходните генерации и нивно
предавање на идните генерации.

16. Стратешки цели, специфични цели, активности

Стратешки цели:

1. Подобрување на социо-економската положба на населението

За постигнување на оваа стратешка цел, идентификувани се 3(три)
специфични цели

1.1. Поттикнување на развојот на руралниот туризам
1.2. Конкурентно земјоделско производство и преработувачки

сектор
1.3. Поттикнување на развојот на МСП,претприемништвото и

занаетчиството

1.1. Поттикнување на развојот на руралниот туризам

Оваа специфична цел ќе се постигне преку реализација на следните
задачи :

1.1.1.Подобрување на квалитетот и зголемување на
туристичката понуда

Подобриот квалитет и поголемиот обем на туристичка понуда ќе се
постигне со реализација на следните задачи:
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- вмрежување на заинтересираните страни,
- Формирање база на податоци и мапирање на туристичкото стопанство
- регистрирање на сите локалитети и знаменитости кои може да се стават

во функција на туризмот
- Програма на креирање на дополнителна понуда: екскурзии, курсеви,

кратки патувања со водичи, патеки, престој воНационални паркови,
поврзани со сместувачка понуда, храна и др.

- Обуки и работилници,
- Финансиска поддршка на мали проекти од  сферата на туризмот
- креирање на заедничка понуда,
- размена на искуства за развој на алтернативниот туризам со субјекти од

соседните и други ЕУ држави
- унапредување на можностите за развој на планински велосипедизам,

планински туризам, културен туризам и други форми на алтернативен
туризам,

- Подготовка на различни тематски туристички ДВД презентациии и
промотивни клипови

- Анализа на спецификите на туристички пазари кои се случни на Преспа
и анализа на целни групи

1.1.2. Инвестиции во туристичката инфраструктура

Квалитетна инфраструктура е основа на развој на секоја една дејност но
од особено значење за развојот на туризмот и туристичката ндустрија

- мапирање на постојната туристичка понуда
- поставување на информативни табли со основните информации за

објектот или локацијата
- категоризација на капацитетите,
- отворање на туристичко биро,
- поставување на туристичка сигнализација,
- изградба на пристаништа во водите на Преспанското езеро
- Сочувување на идентитетот на селскиот простор (архитектура,

традиција, стари занаети, земјоделски вештини и навики)
- Изградба на Инфраструктурни објекти за Етно туризам, Еко туризам,

планински туризам, посебни интереси
- Финансирање на микропроекти за реновирање на традиционална стара

градба во рурални заедници
- Воспоставување на функционални локални структури за туризам

1.1.3. Промоција и искористување на природните и
културните богатства на Преспа

Промоцијата на природните и културните богатства на Преспа ќе се
промовираат преку:

- промовирање на туристичките потенцијали и понуда на национални и
меѓународни саеми и други настани

- изготвување на рекламни и промотивни материјали за Ресен
- изработка на квалитетни професионални фотографии за вредностите

на регионот
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- промоција на богатствата преку електронски медиуми и други средства
за информирање на јавниста

- промовирање на алтернативниот туризам
- збогатување на туристичката понуда со брошури, карти, разгледници,
поставување на билборди на одредени места, веб -сајтови и сл
-маркетинг кампања за промовирање на здравствениот туризам

1.1.4.Јакнење на капацитетите на давателите на услуги во
руралниот туризам

- Организирање конкретни активности за стекнување теоретски и
практични вештини на туристичките претприемачи за нивно вклучување
во туристичкиот бизнис.

- Мотивирање на туристичките работници за соптвена промоција на саеми
и манифестции во државата и во други странски држави

- Организирање на студиски посети за давателите на услуги во други
држави кои имаат развиен алтернативен туризам

- Мотивирање на давателите на услуги за искористување на ЕУ фондови
ИПАРД и други фондови

- Стекнување на вештини за успешна понуда и промоција на
традиционална  храна

1.2. Конкурентно земјоделско производство и преработувачки
сектор

Зголемување на конкуретноста е цел или приоритет на секоја
регионална/ национална економија и фактор на развојот во секоја област на
претприемништвото. За постигнување на оваа специфична цел дефинирани се
следните проекти:

1.2.1.Воведување на нови технологии во преработувачката
индустрија

1.2.2.Привлекување на домашни и странски инвеститори
1.2.3.Унапредување на начинот на одгледување на јаболкото и др.

овошја.

Горенаведените цели ќе се остварат преку следните активности:

- подобрување  на процесот на информирање на деловните субјекти за
воведување на нови технологии

- реализација на организирани групни или индивидуални посети на
земјоделски саеми како и други настани за промовирање на нови технологии;

- посета на индустриски капацитети во соседните земји
- соработка со институции на национално ниво за привлекување на

домашни и странски инвеститори;
- воведување на новитети во начинот на одгледување на овошките, пред

се јаболкото
- редовни и континуирани обуки на земјоделците, стекнување на

искуства со посета на современи овоштарници во ЕУ, итн.).
-зголемување на напорите за пронаоѓање на нови пазари за пласман на

јаболката
- Поттикнување на брендирањето во локалната економија
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- Поддршка и помош на земјоделските стопанства во делот на нивно
престриктуирање и надградба со цел достигнување на ЕУ стандарди

1.3. Поттикнување на претприемништвото и занаетчиството и
развој на МСП

1.3.1. Ревитализација на стари занаети
1.3.2. Јакнење на капацитетите на МСП и поттикнување на
иновативноста на МСП
1.3.3. Поттикнување на иницијативност и креативност кај
населението
1.3.4. Отварање на нови пазари

Горенаведените мерки ќе се остварат преку реализација на следните
активности:

-финансирање на пилот проекти што треба да допринесат за
ревитализација на старите занаети,

- подготвување на стопанските субјекти да понудат квалитетни и
атрактивни проекти за искористување на сретства од фондовите на ЕУ
наменети за биснис секторот

-спроведување на обуки за започнување на сопствен бизнис,
- организирање на обуки за доквалификација и преквалификација;
-информирање за постојните програми за самовработување,
-наградување на најдобрите претприемачи,
-обезбедување на директна советодавна помош на постојните МСП,
-обуки и информирање за искористување на постојните фондови,
-потикнување на иновативноста на МСП со ко-финансирање на

иновативни бизнис идеи,
-доделување на награди за најиновативно МСП и производ/услуга.
- организирање на работилници за млади за идентификација на

иновативни и креативни идеи,
-организирање на обуки за млади лица за управување со проектен

циклус и подготовка на проектни предлози,
-организирање на креативни работилници за изработка на рачни

ракотворби.
- поддршка на малото стопанство во руралните средини, со

искористување на расположливите ресурси за развој на цвеќарство,
пчеларство, печуркарство, и сл.
- Анкета на бизнис клима и формирање на база на податоци и мапирање на
локалото стопанство

- заедничка промоција и маркетинг (заедничко општинско настапување и
учество на саеми и други форми на презентација на општината и стопанството)

- Едукативно информативни работилници за можностите од ИПАРД
програмата и Агенција за рурален развој

- Финансирање на локални микропроекти за потикнување на локален
економски развој, модел на јавен повик за финансирање на проекти од областа
на лер со локална контрибуција за реализација на проектни активности
согласно дефинираните приоритети предвидени со програмите  за ЛЕР

- Контакти со потенцијални странски инвеститори
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2. Унапредување на заштитата на  животната средина

За постигнување на Стратешката цел 2 – Унапредување на заштитата на
животната средина , идентификувани се три (3) приоритети.

2.1. Воведување на агроеколошки мерки

За постигнување на овој приоритет се предвидени 3(три) мерки:

2.1.1. Едукација за спроведување на агроеколошки мерки
2.1.2. Спроведување на пилот активности за воведување на
агроеколошки мерки
2.1.3. Зголемување на свесноста кај земјоделците за користење
на одржливи агроеколошки мерки

Мерките ќе се реализираат преку спроведување на следните активности и
проекти:

- организирање на теоретски и практични обуки за агроеколошки мерки за
земјоделците,

- -спроведување на мерките на експериментален насад,
- спроведување на кампања во печатена и електронска форма,
- зголемување на бројот на земјоделци кои применуваат мерки за

фертилизација во системите за наводнување, итн.

2.2. Унапредување на системите за интегрирано управување со
отпад

Овој приоритет ќе се исполни преку 4 мерки и тоа :

2.2.1. Зголемување на капацитетите на Јавното Комунално
Претпријатие
2.2.2. Набавка на опрема за собирање, селектирање и
рециклирање на отпад
2.2.3. Едукација и промоција на населението за управување со
отпад
2.2.4. Зголемен мониторинг, контрола и инспекциски надзор

 Мерките ќе се реализираат преку следните проектни активности:

-Набавка на опрема за собирање, селектирање и рециклирање на отпад,
- зголемување на број на пунктови за собирање на отпад
-градежни зафати во градската депонија за заштита на подземните води,
-мерки за граѓанско учество во инспекциските надзори
-едукација на младата популација преку обуки во градинката, основните

училишта и средното училиште
-организација на промотивни настани.
- Воведување на комуналните услуги на целата територија на Општина

Ресен
-Отстранување на дивите депонии на целата територија на општината
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2.3. Искористување на ОИЕ и промовирање на ЕЕ

Овој приоритет ќе се постигне преку 2 мерки и тоа:

2.3.1. Реализација на пилот проекти за ЕЕ
2.3.2. Едукација и промоција на ЕЕ

Наведените мерки ќе се реализираат преку спроведување на следните
проектни активности:

- реализација на пилот проекти за ЕЕ (колектори за сончева енергија и
изолоција на јавни објекти),

- зголемување на свесност за ЕЕ.

2.4. Заштита и валоризирање на биодиверзитетот

Оваа специфична цел  вклучува 1 мерка и ќе се оствари преку:

Поставување на едукативни содржини за биодиверзитетот, заштита на
флората и фауната, итн.

2.4.1. Зголемување на свесноста и заштита на
биодиверзитетот

3. Да се придонесе кон унапредување на руралниот и
социјалниот развој

Идентификувани се 3 (три) приоритети за постигнување на Стратешката цел
бр.3.

3.1. Подобрување на условите за живот во Општина Ресен

Подобрување на условите за живот во Општина Ресен ќе се постигне
преку 3 мерки кои опфаќаат:

3.1.1.Подобрување на инфраструктурата во селата
(водоснабдување, патна инфраструктура)

3.1.2. Поддршка на културните и социјални вредности
3.1.3. Поддршка на активности кои придонесуваат кон помагање

и развој на спортот во Преспа
3.1.4. Унапредување на здравствените услуги во руралните

средини
3.1.5. Поттикнување на иницијативи за отварање на приватни

медиуми на територијата на Општина Ресен
3.1.6.Унапредување на состојбите од сферата на

притивпожарната заштита
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Наведените мерки ќе се постигнат преку спроведување на следните
активности:

- реконструкција на локални патишта,
- подобрување на водоводната мрежа,
- изградба на канализациони системи во населените места
- изградаба на пречистителни станици за селските населби кои неможе да

се приклучат на пречистителната станица Езерани
- превземање на мерки за заштита и унапредување на уникатните

карактеристики на селската и градската архитектура
- уредување на руинираните објекти во туристичките населби;
- обележување на постојните и изградба на нови велосипедски и пешачки

патеки
- бележење на нови планинарски патеки во рамки на националните

паркови, како и на Островот Голем Град
- инфраструктурно уредување на Парк на природата Езерани
- Реконструкција и обнова на традиционални јавни објекти во руралните

области, (стари селски чешми, бунари, селски домови, музеи)
- организирање на културни и промотивни настани
- подобрување на информирањето за разни теми поврзани со

здравството, итн.
- Изработка и донесување на Урбанистички Планови
- Донесување на програма за локален рурален развој
- Уредување на јавни селски површини,
- Донесување на план за автентична рурална архитектура,
- План за обнова и рехабилитација на водоводни мрежи
- Поддршка на проекти и програми во руралните области со

кофинансирање на проекти поврзани со инфраструктурни планови,
уредување на туристички и излетнички локалитети во рурални области
со средства од Агенција за рурален развој

- Чистење на водотеците
- Организирање на спортски настани во Општина Ресен
- Воспоставување и развој на спортови на вода (кајкарство, пливање и

други спортови)
- Давање на техничка и друга помош во покренување на иницијативи за

отварање на приватни медиуми
- Обуки за пожарникарите
- Набавка на нова опрема за Единицата на противпожарна заштита
- Јакнење на капацитетите и подготвеноста на Единицата за

противпожарна заштита

3.2. Активно вклучување на ранливите групи на граѓани

Приоритетот ќе се оствари преку 2 мерки и тоа:

3.2.1. Згрижување на ранливите групи на граѓани
3.2.2. Социјализација на ранливите групи

Наведеното ќе се оствари преку реализација на следните проектни
активности:

- отворање на мобилни центри за стари лица и лица со инвалидитет,
- отворање на дом за стари лица,
- организирање на настани за анимирање на стари лица,
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- организирање на летни кампови за деца од семејства корисници на
социјална помош,

- организирање на спортски активности за млади од различно етничко
потекло,

- организирање на настани на тема мултикултурализам,
- обезбедување на сервисни и други услуги за лицата со инвалидитет
- Имплементација на стратегијата на Активните мерки за вработување на

Центарот за Вработување
- Активности за подигнување на свеста за активно ангажирање за

вработување на категориите на невработени граѓани
- Обележување со хоризонтална сигнализација за лица со инвалидитет
- Обележување на паркинг места за лица со инвалидитет
- Изградба на спуштени тротоари

3.3. Создавање на можности за неформално образование

  Приоритетот има 3 мерки кои ги опфаќаат следните активности:

3.3.1. Потикнување на формирање и развој на кластери и задруги
3.3.2. Отворање на институции за неформално образование
3.3.3. Промовирање на учење на работно место

Наведеното ќе се постигне преку :
- подобрување на соработката  помеѓу деловните субјекти
- формирање и развој на кластери и задруги,
- отворање на работнички универзитет за неформално образование,
- промовирање на волонтерството,
- обезбедување на волонтерска пракса во приватни фирми.

4. Унапредување на соработката меѓу различните институци на
теритотијата на Општина Ресен и надвор од неа.

Овој приоритет се однесува на унапредување на соработката меѓу
институциите на локално, национални и меѓународно ниво. Во овој дел се
опфаќа соработката на Општината со невладиниот сектор, бизнис секторот,
локалното население како и надворешна соработка со соодветни институции и
субјекти надвор од територијата на општината кои делуваат во соседните
држави – Р. Грција и Р. Албанија како и други држави со кои општината има
воспоставено соработка. Исто така во овој дел ќе биде опфатена соработката
на општината со соодветни институции и работа на проекти кои се реализираат
во соработка со држави- членки или кандидати за членство во ЕУ како и
развивање на мрежа на партнери на регионално, национално и меѓународно
ниво.
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Приоритетот се спроведува преку 2 мерки  и тоа:

4.1. Развивање на мрежи и партнерства

- воспоставување и развивање на континуирана соработка со локалните
бизниси, заради заедничка реализација на активности и воспоставување
на заеднички интерес

4.2 . Регионална, национална  и меѓународна соработка

- Соработка на општините во промоција на стопанството во регионот
- Подготовка на проекти на регионално ниво за прекугранична соработка
- Воспоставување на партнерски односи со Европски градови и општини

од земји членки на ЕУ
- Подобрување на знаењата за ЕУ проекти и обука за вработени во ЛС

преку програмите за прекугранична соработка со Албанија и Грција
- Интензивирање на меѓународна соработка во регионот Преспа со

општини во Р Грција и Р Албанија преку организирање и учество на
меѓународни настани, саеми, конференции, билатерални и
мултилатерални работни состаноци со претставници на други општини

17. Следење, евалуација и извештаи за спроведување на
стратегијата .

Спроведувањето на стратегијата за развој на Општина Ресен се
предвидува за период од 5 (пет) години, односно динамиката на
спроведувањето на истата е во согласност со Годишните програми на Општина
Ресен.

Динамиката на реализација на стратегијата ќе се заснова на принципите
на делувањето на Општина Ресен, невладините организации, бизнис секторот,
други заинтерерсирани страни како и населението во Општина Ресен.

Со оглед на тоа дека за реализација на предвидените проекти и
активности се потребни финански средства кои во целост не може да бидат
обезбедени од страна на Општина Ресен, интензивно ќе се работи на
обезбедување на средства од други донатори како и приватни субјекти кои ќе
се заинтересираат за реализација на активности планирани со стратешкиот
документ.

Управувањето и координацијата на активностите, односно мониторингот
на реализацијата во рамките на Стратегијата за развој ќе ги спроведува
Општина Ресен преку своите стручни служби.

Одговорен орган за следење на имплементацијата на Стратегијата и
планираните проекти ќе биде Градоначалникот на Општина Ресен преку
Секторот за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и преку
гранична соработка.
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Имплентацијата на стратегијата ќе се следи со различна динамика и тоа:

 после реализација на проектни активности, кога ќе бидат издадени
извештаи за реализација на проектите

 на крај на секоја календарска година, кога Градоначалникот на Општина
Ресен ќе достави извештај за реализација на планот до Советот на
Општина Ресен.

 на крај на годината ќе се утврдува и потребата од ревизија и ажурирање
на податоците, проектите и конкретните цели на стратегијата.

 ажурирањето на податоците ќе биде спроведувано заедно и во
согласност со населението на општината.

16. Финансирање на стратегијата за развој на Општина Ресен 2016-
2021

Активностите планирани со овој стратешки документ ќе бидат
финансирани од различни извори. Првенствено, со оглед на тоа дека оваа
стратегија е официјален документ на Општина Ресен, органите на општината ќе
бидат одговорни за нејзината реализација. Имајќи го во предвид фактот дека
буџетот на Општината не е во можност да обезбеди целосно финансирање на
активностите ќе се бараат дополнителни финансиски средства од централната
власт, ИПА фондовите, бизнис заедницата и други заинтресирани донатори кои
ќе го пронајдат својот интерес во реализација на стратегијата.
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Акционен план за спроведување на стратегијата

Област Стратешка цел Специфична цел Програми Активности Целна Група Буџет во
МКД

Формирање база на
податоци и мапирање на
туристичкото стопанство

ЛС, бизнис сектор 480.000

Регистрирање на сите
локалитети и знаменитости
кои може да се стават во
функција на туризмот

ЛС, бизнис сектор,
национални
институции

375.000

Програма на креирање на
дополнителна понуда:
екскурзии, курсеви, кратки
патувања со водичи, патеки,
престој во Национални
паркови,  поврзани со
сместувачка понуда, храна и
др

Бизнис сектор во
областа на
туризмот, Хотелско
и приватно
сместување,
Руралните
заедници, ЛС

420.000

Финансиска поддршка на
мали проекти од  сферата на
туризмот

ЛС , донатори,  ЕУ 2.925.000

Унапредување на
можностите за развој на
планински велосипедизам,
планински туризам, културен
туризам и други форми на
алтернативен туризам

ЛС, бизнис
заедница  ,
рурални заедници

720.000

Економски
развој

1.  Подобрување на
социо-економската
положба на
населението

1.1.Поттикнување на
развојот на руралниот
туризам

1.1.1.Подобрување на
квалитетот и
зголемување на
туристичката понуда

Подготовка на различни
тематски туристички ДВД
презентациии и промотивни
клипови

Локална
самоуправа,
Приватен
и граѓански сектор,
рурални
заедници,

850.000
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Анализа на спецификите на
туристички пазари кои се
случни на Преспа и анализа
на целни групи

Локална
самоуправа,
Приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и
туристички
агенции / експерти
од областа

1.600.000

Обуки и работилници за
учесниците во сферата на
туризмот

ЛС, бизнис
заедница

670.000

креирање на заедничка
понуда

ЛС, бизнис
заедница

890.000

вмрежување на
заинтересираните страни

ЛС, бизнис
заедница

950.000

размена на искуства за
развој на алтернативниот
туризам со субјекти од
соседните и други ЕУ држави

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.600.000

мапирање на постојната
туристичка понуда

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.200.000

поставување на
информативни табли со
основните информации за
објектот или локацијата

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

2.100.000

категоризација на
капацитетите

ЛС  , вршители на
угостителска
дејност од мал
обем

360.000

отворање на туристичко биро ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.300.000

поставување на туристичка
сигнализација

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

2.000.000

1.1.2. Инвестиции во
туристичката
инфраструктура

изградба на пристаништа во
водите на Преспанското
езеро

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

4.800.000
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Сочувување на идентитетот
на селскиот простор
(архитектура, традиција,
стари занаети, земјоделски
вештини и навики)

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
локално население

3.800.000

Изградба на
инфраструктурни објекти за
Етно туризам, Еко туризам,
планински туризам, посебни
интереси

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

5.700.000

Финансирање на
микропроекти за реновирање
на традиционална стара
градба во рурални заедници

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

5.350.000

Воспоставување на
функционални локални
структури за туризам

ЛС, рурални
заедници, бизнис
заедница

1.420.000

промовирање на
туристичките потенцијали и
понуда на национални и
меѓународни саеми и други
настани

ЛС, рурални
заедници, бизнис
заедница

2.950.000

изготвување и печатење на
рекламни и промотивни
материјали за Ресен

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

2.675.000

изработка на квалитетни
професионални фотографии
за вредностите на регионот

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

3.040.000

1.1.3.Промоција на
природните и
културните богатства
на Преспа

промоција на богатствата
преку електронски медиуми и
други средства за
информирање на јавноста

ЛС, рурални
заедници, бизнис
заедница

2.100.000
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Организирање конкретни
активности за стекнување
теоретски и практични
вештини на туристичките
претприемачи за нивно
вклучување во туристичкиот
бизнис.

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.900.000

Мотивирање на туристичките
работници за сопствена
промоција на саеми и
манифестции во државата и
во други странски држави

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.750.000

Организирање на студиски
посети за давателите на
услуги во други држави кои
имаат развиен алтернативен
туризам

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

3.300.000

Мотивирање на давателите
на услуги за искористување
на ЕУ фондови – ИПАРД и
други фондови

ЛС, рурални
заедници, бизнис
заедница

1.400.000

1.1.4.Јакнење на
капацитетите на
давателите на услуги
во руралниот туризам

Стекнување на вештини за
успешна понуда и промоција
на традиционална  храна

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

2.850.000

1.2.Конкурентно
земјоделско
производство и
преработувачки сектор

1.2.1. Воведување на
нови технологии во
преработувачката
индустрија

подобрување  на процесот на
информирање на деловните
субјекти за воведување на
нови технологии

ЛС, инвеститори,
рурални заедници,
бизнис заедница

1.900.000
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реализација на организирани
групни или индивидуални
посети на земјоделски саеми
како и други настани за
промовирање на нови
технологии

ЛС, инвеститори,
рурални заедници,
бизнис заедница,
донатори, ЕУ

3.260.000

зголемување на напорите за
пронаоѓање на нови пазари
за пласман на јаболката

ЛС, инвеститори,
рурални заедници,
бизнис заедница,
донатори, ЕУ

2.950.0001.2.2. Привлекување
на домашни и
странски инвеститори

соработка со институции на
национално ниво за
привлекување на домашни и
странски инвеститори;

ЛС, инвеститори,
рурални заедници,
бизнис заедница,
донатори, ЕУ

1.900.000

редовни и континуирани
обуки на земјоделците,
стекнување на искуства со
посета на современи
овоштарници во ЕУ, итн.).

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,
бизнис заедница

1.600.000

посета на индустриски
капацитети во соседните
земји

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,
бизнис заедница

3.300.000

воведување на новитети во
начинот на одгледување на
овошките, пред се јаболкото

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,
бизнис заедница

3.900.000

Поттикнување на
брендирањето во локалната
економија

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,
бизнис заедница

2.500.000

1.2.3. Унапредување
на начинот на
одгледување на
јаболкото и др. овошја.

Поддршка и помош на
земјоделските стопанства во
делот на нивно
престриктуирање и

Л.С. ИПАРД
програма ,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,

2.500.000
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надградба со цел
достигнување на ЕУ
стандарди

бизнис заедница,
земјоделски
стопанства

1.3.1. Ревитализација
на стари занаети

финансирање на пилот
проекти што треба да
допринесат за
ревитализација на старите
занаети

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

3.500.000

подготвување на стопанските
субјекти да понудат
квалитетни и атрактивни
проекти за искористување на
сретства од фондовите на
ЕУ наменети за биснис
секторот

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.700.000

поддршка на малото
стопанство во руралните
средини, со искористување
на расположливите ресурси
за развој на цвеќарство,
пчеларство, печуркарство, и
сл.

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

4.600.000

потикнување на
иновативноста на МСП со ко-
финансирање на иновативни
бизнис идеи,

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

3.900.000

доделување на награди за
најиновативно МСП и
производ/услуга.

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.800.000

1.3.Поттикнување на
претприемништвото и
занаетчиството и развој
на МСП

1.3.2.
Јакнење на
капацитетите на
МСП и поттикнување
на иновативноста на
МСП

наградување на најдобрите
претприемачи

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.800.000
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обезбедување на директна
советодавна помош на
постојните МСП,

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

2.100.000

обуки и информирање за
искористување на постојните
фондови

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.600.000

Финансирање на локални
микропроекти за
потикнување на локален
економски развој, модел на
јавен повик за финансирање
на проекти од областа на лер
со локална контрибуција за
реализација на проектни
активности согласно
дефинираните приоритети
предвидени со програмите
за ЛЕР

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

4.900.000

Поддршка и помош на МСП
во делот на маркетинг и
преработки со  нивно
престриктуирање и
надградба со цел
достигнување на ЕУ
стандарди

Л.С. ИПАРД
програма ,
донатори, ЕУ,
рурални заедници,
бизнис заедница,
МСП

3.000.000

Едукативно информативни
работилници за можностите
од ИПАРД програмата и
Агенција за финансиска
поддршка во земјоделството
и руралниот развој

ЛС, Агенција за
финансиска
поддршка во
земјоделството и
руралниот развој,
МЗШВ

1.200.0001.3.3. Поттикнување
на иницијативност и
креативност кај
населението

организирање на
работилници за млади за
идентификација на
иновативни и креативни идеи

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
АВРМ

1.360.000
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организирање на обуки за
млади лица за управување
со проектен циклус и
подготовка на проектни
предлози

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

1.800.000

спроведување на обуки за
започнување на сопствен
бизнис

ЛС, АВРМ 1.400.000

организирање на обуки за
доквалификација и
преквалификација

ЛС, АВРМ 1.350.000

информирање за постојните
програми за
самовработување

ЛС, АВРМ 1.150.000

организирање на креативни
работилници за изработка на
рачни ракотворби.

ЛС, АВРМ,
донатори, ЕУ

1.900.000

Анкета на бизнис клима и
формирање на база на
податоци и мапирање на
локалото стопанство

ЛС, АВРМ,бизнис
заедница

1.400.000

заедничка промоција и
маркетинг (заедничко
општинско настапување и
учество на саеми и други
форми на презентација на
општината и стопанството)

ЛС,донатори, ЕУ,
бизнис заедница

2.950.000

1.3.4.
Отварање на нови
пазари

Контакти со потенцијални
странски инвеститори

ЛС, Влада на РМ 2.500.000

Животна
средина

2.Унапредување на
заштитата на
животната средина

2.1. Воведување на
агроеколошки мерки

2.1.1. Едукација за
спроведување на
агроеколошки мерки

организирање на теоретски и
практични обуки за
агроеколошки мерки за
земјоделците,

ЛС,донатори, ЕУ,
бизнис заедница

2.600.000
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спроведување на мерките на
експериментален насад,

ЛС,донатори, ЕУ,
бизнис заедница

3.000.0002.1.2. Спроведување
на пилот активности за
воведување на
агроеколошки мерки

зголемување на бројот на
земјоделци кои применуваат
мерки за фертилизација во
системите за наводнување

ЛС,донатори, ЕУ,
бизнис заедница

2.400.000

2.1.3. Зголемување на
свесноста кај
земјоделците за
користење на
одржливи
агроеколошки мерки

спроведување на кампања
во печатена и електронска
форма

ЛС,донатори, ЕУ,
бизнис заедница

2.800.000

зголемување на број на
пунктови за собирање на
отпад

ЈКП Пролетер , ЕЛ,
рурални заедници

3.600.000

Воведување на комуналните
услуги на целата територија
на општина Ресен

ЈКП Пролетер , ЕЛ,
Рурални заедници

1.800.000

2.2.1. Зголемување на
капацитетите на
Јавното Комунално
Претпријатие

градежни зафати во
градската депонија за
заштита на подземните води,

ЈКП Пролетер , ЕЛ,
донатори, ЕУ

3.700.000

2.2. Унапредување на
системите за
интегрирано управување
со отпад

2.2.2. Набавка на
опрема за собирање,
селектирање и
рециклирање на отпад

Набавка на опрема за
собирање, селектирање и
рециклирање на отпад

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,, донатори, ЕУ

3.200.000
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едукација на младата
популација преку обуки во
градинката, основните
училишта и средното
училиште

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,образовни
институции

2.600.000

организација на промотивни
настани.

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,образовни
институции ,
донатори, рурални
заедници, бизнис
сектор

2.800.000

2.2.3. Едукација и
промоција на
населението за
управување со отпад

Отстранување на дивите
депонии на целата
територија на општината

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,рурални
заедници

3.900.000

мерки за граѓанско учество
во инспекциските надзори

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,рурални
заедници

1.300.0002.2.4. Зголемен
мониторинг, контрола
и инспекциски надзор

организација на промотивни
настани.

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,рурални
заедници

1.400.000

2.3.1. Реализација на
пилот проекти за ЕЕ

реализација на пилот проекти
за ЕЕ (колектори за сончева
енергија и изолоција на јавни
објекти),

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,, донатори, ЕУ

4.700.0002.3. Искористување на
ОИЕ и промовирање на
ЕЕ

2.3.2. Едукација и
промоција на ЕЕ

зголемување на свесност за
ЕЕ.

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,, донатори, ЕУ

2.700.000

2.4. Заштита и
валоризирање на
биодиверзитетот

2.4.1. Зголемување на
свесноста и заштита
на биодиверзитетот

Зголемување на свесноста и
заштита на биодиверзитетот

ЈКП Пролетер ,
ЕЛ,, донатори, ЕУ

2.800.000

реконструкција на локални
патишта,

ЕЛ,, донатори, ЕУ 960.000.000Социјален
развој

3 Да се придонесе
кон унапредување
на руралниот и
социјалниот развој

3.1. Подобрување на
условите за живот во
Општина Ресен

3.1.1.Подобрување на
инфраструктурата во
селата
(водоснабдување,
патна

подобрување на водоводната
мрежа

ЕЛ,, донатори, ЕУ,
ЈКП Пролетер

960.000.000
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изградба на канализациони
системи во населените места

ЕЛ,, донатори, ЕУ,
ЈКП Пролетер

960.000.000

изградаба на пречистителни
станици за селските населби
кои неможе да се приклучат
на пречистителната станица
Езерани

ЕЛ,, донатори, ЕУ,
ЈКП Пролетер

150.000.000

изработка и донесување на
Урбанистички Планови

ЕЛ, 900.000.000

Донесување на програма за
локален рурален развој

ЕЛ,, донатори, ЕУ, 1.500.000

Уредување на јавни
површини во руралните
средини

ЕЛ,, донатори, ЕУ, 5.800.000

Донесување на план за
заштита на автентична
рурална архитектура

ЕЛ,, донатори, ЕУ, 1.400.000

Поддршка на проекти и
програми во руралните
области со кофинансирање
на проекти поврзани со
инфраструктурни планови,
уредување на туристички и
излетнички локалитети во
рурални области со средства
од Агенција за рурален
развој

ЕЛ,, донатори, 6.900.000

инфраструктура)

Чистење на водотеците ЕЛ,, донатори, ЕУ, 6.000.000

бележење на нови
планинарски патеки во рамки
на националните паркови,
како и на Островот Голем
Град

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

5.900.000
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превземање на мерки за
заштита и унапредување на
уникатните карактеристики на
селската и градската
архитектура

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
локално
население,
рурални заедници

4.300.000

уредување на руинираните
објекти во туристичките
населби;

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

6.500.000

обележување на постојните и
изградба на нови
велосипедски и пешачки
патеки

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

7.400.000

инфраструктурно уредување
на Парк на природата
Езерани

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ

9.900.000

Реконструкција и обнова на
традиционални јавни објекти
во руралните области, (стари
селски чешми, бунари,
селски домови, музеи)

ЛС, инвеститори,
донатори, ЕУ,
локално население

8.950.000

3.1.2. Поддршка на
културните и
социјални вредности

организирање на културни и
промотивни настани

ЕЛ,, донатори,
ЕУ,рурални
заедници, НВО ,
институции на
културата

5.200.000

Организирање на спортски
настани во Општина Ресен

ЕЛ, донатори, ЕУ,
рурални заедници,
НВО , институции
од областа на
спортот

7.500.0003.1.3. Поддршка на
активности кои
придонесуваат кон
помагање и развој на
спортот во Преспа

Воспоставување и развој на
спортови на вода (кајкарство,
пливање и други спортови)

ЕЛ, донатори, ЕУ,
рурални заедници,
НВО , институции
од областа на
спортот

7.500.000

3.1.4.Унапредување на
здравствените услуги
во руралните средини

подобрување на
информирањето за разни
теми поврзани со
здравството, итн.

ЕЛ , рурални
заедници,
здраствен сектор

1.500.000

3.1.5. Поттикнување
на иницијативи за
отварање на приватни
медиуми

Давање на техничка и друга
помош во покренување на
иницијативи за отварање на
приватни медиуми

ЕЛ, донатори, ЕУ,
рурални заедници,
НВО , приватни
субјекти

6.000.000
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Обуки за пожарникарите
Набавка на нова опрема за
Единицата на противпожарна
заштита

3.1.6. Унапредување
на состојбите од
сферата на
притивпожарната
заштита Јакнење на капацитетите и

подготвеноста на Единицата
за противпожарна заштита

ЕЛ, донатори, ЕУ,
рурални заедници,
НВО , приватни
субјекти

5.000.000

отворање на мобилни центри
за стари лица и лица со
инвалидитет,

ЕЛ, МТСП, НВО,
донатори, ЕУ

3.900.000

отворање на дом за стари
лица

ЕЛ, МТСП, НВО,
донатори, ЕУ

6.200.000

Имплементација на
стратегијата на Активните
мерки за вработување на
Центарот за Вработување

ЕЛ, АВРМ 2.400.000

Обележување со
хоризонтална сигнализација
за лица со инвалидитет

ЕЛ, НВО 2.650.000

Обележување на паркинг
места за лица со
инвалидитет

ЕЛ 1.300.000

3.2.1. Згрижување на
ранливите групи на
граѓани

Изградба на спуштени
тротоари

ЕЛ 3.850.000

организирање на настани за
анимирање на стари лица

ЕЛ, НВО, МТСП, 2.550.000

организирање на летни
кампови за деца од семејства
корисници на социјална
помош

ЕЛ, НВО,
МТСП,донатори,
ЕУ

4.100.000

организирање на спортски
активности за млади од
различно етничко потекло,

ЕЛ, НВО,
МТСП,донатори,
ЕУ

2.750.000

3.2.Активновклучување
на ранливите групи на
граѓани

3.2.2. Социјализација
на ранливите групи

организирање на настани на
тема мултикултурализам

ЕЛ, НВО,
МТСП,донатори,
ЕУ

4.000.000
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обезбедување на сервисни и
други услуги за лицата со
инвалидитет

ЕЛ, НВО,
МТСП,донатори,
ЕУ

2.800.000

Активности за подигнување
на свеста за активно
ангажирање за вработување
на категориите на
невработени граѓани

ЕЛ, НВО, МТСП 1.700.000

подобрување на соработката
помеѓу деловните субјекти

3.3.1. Потикнување на
формирање и развој
на кластери и задруги

формирање и развој на
кластери и задруги

ЕЛ, НВО,
АВРМ,донатори,
ЕУ, рурални
заедници

3.300.000

3.3.2. Отворање на
институции за
неформално
образование

отворање на  универзитет за
неформално образование

ЕЛ, НВО,
АВРМ,донатори,
ЕУ,

6.500.000

3.3. Создавање на
можности за
неформално
образование

3.3.3. Промовирање на
учење на работно
место

промовирање на
волонтерството,
обезбедување на
волонтерска пракса во
приватни фирми

ЕЛ, НВО,
АВРМ,донатори,
ЕУ,

3.600.000

4.1. Развивање на мрежи
и партнерства на
локално ниво

Развивање на мрежи и
партнерства на
локално ниво

Развивање на мрежи и
партнерства на локално ниво

ЕЛ, НВО, бизнис
заедница , рурални
заедници, локално
население

4.500.000

Соработка на општините во
промоција на стопанството во
регионот

ЕЛ, донатори, ЕУ,
бизнис заедница

6.000.000

Подготовка на проекти на
регионално ниво за
прекугранична соработка

ЕЛ, донатори, ЕУ,
бизнис заедница

5.800.000

Соработка и
вмрежување

4. Да се придонесе
кон  унапредување на
соработката меѓу
различните
институци на
теритотијата на
Општина Ресен и
надвор од неа.

4.2.Регионална,
национална  и
меѓународна соработка

Регионална,
национална  и
меѓународна
соработка

Воспоставување на
партнерски односи со
Европски градови и општини
од земји членки на ЕУ

ЕЛ, донатори, ЕУ, 8.700.000
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Подобрување на знаењата за
ЕУ проекти и обука за
вработени во ЛС преку
програмите за прекугранична
соработка со Албанија и
Грција

ЕЛ, донатори, ЕУ, 9.600.000

Интензивирање на
меѓународна соработка во
регионот Преспа со општини
во Р Грција и Р Албанија
преку организирање и
учество на меѓународни
настани, саеми,
конференции, билатерални и
мултилатерални работни
состаноци со претставници
на други општини

ЕЛ, донатори, ЕУ, 4.800.000
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