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

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за

пресметување на платите на државните службеници
во Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за
пресметување на платите на државните службеници во Општина Ресен за
2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата
одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/1 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за административни
службеници („ Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14,
48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18), член 36 од Законот
за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр. 5/02) и Одлуката на
Владата на Р.М., за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на
платите на државните службеници за 2019 година („Службен весник на Репука
Македонија„ бр. 4/19) и  член 23 од Статутот на Општина Ресен („Службен
гласник на Општина Ресен“ бр. 07/10, 13/13, 8/15 и 11/15), Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 25.01.2019 донесе

О Д Л У К А
за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на

државните службеници во Општина Ресен за 2019 година

Член 1

Вредноста на бодот на платите на државните службеници вработени во
општинската администрација на Општина Ресен за 2019 година за периодот од
01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот
од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.
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Член 2

Со стапување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката бр.
08-2484/6 од 26.12.2018 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Ресен„ а ќе започне да се применува со исплата на
платата за Јануари 2019 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-117/4 Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

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

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Програмата за работа во областа на располагање со

градежното земјиште сопственост на Р. Македонија на подрачјето
на Општина Ресен за 2019 година

Се прогласува Програмата за работа во областа на располагање со
градежното земјиште сопственост на Р. Македонија на подрачјето на
Општина Ресен за 2019 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/2 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 99 став 1 алинеја 1 од Законот за градежно земјиште
( Сл. Весник на Р.М бр. 98/15,  193/15,  226/15,  31/16,  142/16, 190/16) и  член
23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен Советот на Општина
Ресен(,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015), на седница одржана на ден  25.01.2019 година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за работа во областа на располагање со градежното земјиште сопственост на

Р. Македонија на подрачјето на Општина Ресен за 2019 година

I.ВОВЕД

Градежното земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план,
урбанистичко планска документација, урбанистичко проектна документација,
општ акт и проект за инфраструктура, градежното земјиште во смисла на
Законот за градежно земјиште е изградено и неизградено земјиште,
предвидено со актите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Согласно член 7 од Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на
Р.Македонија бр. 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16) градежното
земјиште може да биде во сопственост на Р.Македонија, во сопственост на
општините, општините во Градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на
јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти домашни и
странски физички и правни лица  под услови утврдени со овој закон и друг
закон.

Прометот на градежното земјиште е слободен според позитивната
законска регулатива  и  се врши врз основа на закон, градежното земјиште  во
сопственост на Р.Македонија може да се отуѓи, да се даде под долготраен
закуп, краткотраен закуп, да се разменува, да се заснова право на стварна
службеност, да се даде на трајно користење, да се пренесе правото на
сопственост и на него да се востановат други стварни права на начин и под
услови предвидени под овој закон.

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје може да ги
вршат работите за располагање со градежното земјиште во сопственост на
Р.Македонија доколку ги исполнуваат следните услови:

- Да имаат изготвено и усвоено едногодишна програма за работа во
областа на располагање со градежното земјиште сопственост на
Р.Македонија
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- Да имаат потребен број вработени лица кои имаат поседуваат
овластувања

- Да имаат формирано Комисија за спроведувања на постапката за јавно
наддавање и

- Да имаат вопставено електронски систем за јавно наддавање на
градежното земјиште во сопственост на Р.Македонија

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Во оваа програма ке се направи детален преглед на градежното
земјиште на територијата на Општина Ресен  со кое Општината има намера да
располага во текот на 2019 година.

Предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на
Р.Македонија на територијата на Општина Ресен се градежните парцели во
следните населени места и локалитети:

1. Детален урбанистички план, дел од УЕ3, ЗОНА 1 БЛОК 1, (текстилна
фабрика преспатекс )

2. Урбанистички план за вон населено место за иградба на ,,ФИНСКО
СЕЛО” НА м.в МАРКОВА НОГА, КО ДОЛНО ДУПЕНИ, ОПШТИНА РЕСЕН

1. Детален урбанистички план, дел од УЕ 3, ЗОНА 1, БЛОК 1
(локалитет текстилна фабрика преспатекс )

- Градежна парцела бр. 1.10
- Градежна парцела бр. 1.11
- Градежна парцела бр. 1.34
- Градежна парцела бр. 1.35
- Градежна парцела бр. 1.20
- Градежна парцела бр. 1.24

2. Урбанистички план за вон населено место за изградба на ,,
ФИНСКО СЕЛО” на м.в МАРКОВА НОГА, КО ДОЛНО ДУПЕНИ,
ОПШТИНА РЕСЕН

Во овој урбанистички план опфатени се сите градежни парцели од
планскиот опфат.
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III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта на оваа програма меѓудругото е и исполнување на еден од
условите за презамање со располагање на градежното земјиште сопственост
на Р.Македонија на територијата на Општина Ресен за време на календарската
2019 година.

Изработката на програмата и реализацијата на истата има за цел
оптимизација во смисла на искористеност на градежното земјиште
сопственост на Р.Македонија, со  тоа и имплицирање на економски развој во
рамки на територијата на Општина Ресен.

Таргет односно целна група на програмата се сите лица кои според
Законот за градежно земјиште и други позитивно законски прописи можат да се
стекнат со правото на сопственост. Со цел претставување на програмата
односно на градежното земјиште кое ќе биде понудено на потенцијалните
инвеститори ќе се користат електронски и печатени медиуми како и
социјалните мрежи преку официјалните страни на Општина Ресен.

Постапката и начинот на отуѓување или давање под закуп на
градежно земјиште во сопственост на Р.Македонија ќе се води исклучиво
врз основа на позитивните  законските прописи кои соодвествуваат на
истата.

IV. ЛИЦА НАДЛЕЖНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

- Златко Чаталовски, дипл. геодет

- Јулијана Трајановска, дипл. правник

- Булент Сулооџа, дипл. градежен инженер

- Даниел Динески, дипл. економист

Лицата надлежи за реализација на програмата имаат посетувано соодветни
обуки и за тоа поседуваат овластување за водење на постапка за јавно
надавање за отуѓување или давање по краткотраен односно  долготраен закуп
на градежно земјиште во сопственост Р. Македонија.
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V. ПРИХОДНА СТРАНА НА ПРОГРАМАТА

При евентуална целосна реализација на програмата приходот од отуѓување
на градежните парцели предвидени во програмата пресметан по минимална
почетна цена по пат на јавно надавање би бил 17.082.314 денари.

Врз основа на уредбата за висината на цената на градежното земјиште
сопственост на Р.Македонија и висината на посебните трошоци за
спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновање
на право на на стварна службеност постапката (Сл. Весник на Р.М бр. 15/15,
98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16 ) постапката може да се спроведе по пат
на јавно надавање и по пат на непосредна спогодба, горенаведените цени се
пресметани по пат на постапка на јавно наддавање на утврдени почетни
минимални цени.

VI. РАСХОДНА СТРАНА НА ПРОГРАМАТА

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од:

- Трошоци по основ на администратирање на постапките за отуѓување
односно давање под закуп на градежното земјиште во сопственост на
Р.Македонија

- Трошоци за рекламирање, промовирање на градежните локации што ќе
бидат предмет на отуѓување односно давање под закуп

Општина Ресен за првпат изработува програма за раполагање со
градежното земјиште сопственост на Р.Македонија при што не можиме да
утврдиме точна финансиска рамка за реализација на програмата, носењето на
оваа програма е од значење за тоа што самата програма е услов за да
Општина Ресен го преземе раполагањето со градежното земјиште сопственост
на Р.Македонија. Тоа би имплицирало зголемен  прилив во буџетот на
Општината и можност за поголеми инвестиции во комунална инфраструктура и
економски развој.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-117/5 Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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3.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

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

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект на КП бр.384/2 во КО Стење,

на барање на Дамјан Павлов од Скопје, ул. „Бојмија“ бр.9

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект на КП бр.384/2 во КО Стење, на барање на Дамјан
Павлов од Скопје, ул. „Бојмија“ бр.9, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/3 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден  25.01.2019 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект на КП
бр.384/2 во КО Стење, на барање на Дамјан Павлов од Скопје, ул.

„Бојмија“ бр.9

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект
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на КП бр.384/2 во КО Стење, поднесено барање за утврдување на правен
статус за  бесправен објект, Уп-1-16-552-2018 од 28.11.2018 година од страна
на лицата Дамјан Павлов од Скопје, ул. „Бојмија“ бр.9, кој објект е надвор од
урбанистичка документација-градежен реон.

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

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

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08- 117/6 Претседател
25.01.2019 година                                                             Никола Станковски с.р.
Ресен
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4.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

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

урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-бензинска пумпа на КП бр.1753 во КО Љубојно, на барање

на Јосиф Митревски од с. Љубојно, Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на потребата за донесување на
урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно
изградениот објект-бензинска пумпа на КП бр.1753 во КО Љубојно, на
барање на Јосиф Митревски од с. Љубојно, Ресен, што Советот на Општина
Ресен ја донесе на седницата одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/4 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и
190/17), како и член 2, став 2, 5 и 6 од Правилникот за станарди за вклопување
на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација („Сл.весник на
РМ“ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), член 22, став 1 точка
1 од Законот за Локална самоуправа ( „Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 23 став
1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник  на Општина Ресен
бр.07/10, 13/13, 08/15 и 11/15) и Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на ден 25.01.2019 година, донесе

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

документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект на КП
бр.1753 во КО Љубојно, на барање на Јосиф Митревски од с. Љубојно,

Ресен

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од донесување на урбанистичка

планска документација за реализација на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, со цел вклопување на бесправно изграден објект
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на КП бр.1753 во КО Љубојно, поднесено барање за утврдување на правен
статус за  бесправен објект, Уп-1-12-2374-2011 од 31.08.2011 година од страна
на лицата Јосиф Митревски од с. Љубојно-Ресен, кој објект е надвор од
урбанистичка документација-градежен реон.

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

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

Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.08-117/7 Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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5.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

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

воведување на регулаторна тарифа за водните услуги во ЈКП ,,Пролетер’’ –
Ресен за периодот 2019-2020 година

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Информацијата за
воведување на регулаторна тарифа за водните услуги во ЈКП ,,Пролетер’’ –
Ресен за периодот 2019-2020 година, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/5 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник
на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015) Советот на Општина
Ресен на седницата одржана на 25.01.2019 година, откако ја разгледа
Информацијата за воведување на регулаторна тарифа за водните услуги во
ЈКП ,,Пролетер,,-Ресен за периодот 2019-2020 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Информацијата за воведување на регулаторна тарифа за
водните услуги во ЈКП ,,Пролетер,,-Ресен за периодот 2019-2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-117/8                                                                                Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Одлуката за обезбедување на финансиски средства за

набавка на екстра лесно ЕЛ 1 гориво за средното образование

Се прогласува Одлуката за обезбедување на финансиски средства за
набавка на екстра лесно ЕЛ 1 гориво за средното образование, што Советот
на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на  25.01.2019 година.

Бр.09-230/6 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ„ бр. 05/2002 и член 23, став 1 точка 36  од Статутот на
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 7/10,13/13, 8/15 и
11/15), Советот на Општина Ресен на Седницата одржана на 25.01.2019
година, донесе

О Д Л У К А
за обезбедување на финансиски средства за набавка на

екстра лесно ЕЛ 1 гориво за средно образование

Член 1
Од Буџетот на Општина Ресен се обезбедуваат средства за набавка на 5

тона екстра лесно ЕЛ 1 гориво за греење за средно образование во Општина
Ресен

Член 2
Екстра лесното гориво ЕЛ 1 е наменето за СОУ “Цар Самоил” Ресен -

5000 литри.
Член 3

Вкупниот износ на средства за набавка на 5 тона екстра лесно гориво ЕЛ
1 за СОУ “Цар Самоил” Ресен изнесува 234.410,00 денари со ДДВ.

Фактурираната цена за набавката на екстра лесно ЕЛ 1 гориво за греење
е согласно Договорот за јавна набавка за екстра лесно ЕЛ 1 гориво за греење.
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Член 4
Вкупната обврска во износ од 234.410,00 денари на добавувачот ќе му се

исплати од Буџетот на Општина Ресен од Програмата Е0 –општинска
администрација, категорија 42-стоки и услуги, ставка 421-комунални услуги,
греење, комуникации и друго и потставка 421240-течни горива.

Член 5
Се задолжува корисникот на екстра лесно ЕЛ 1 гориво - СОУ Цар

Самоил Ресен, до Секторот за финансиски прашања да ја достават
целокупната потребна документација за примените количини на екстра лесно
ЕЛ 1 гориво за греење.

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен

гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-117/9 Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен

7.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
за прогласување на Заклучокот под Бр.08-117/10 од 25.01.2019 годин

Се прогласува Заклучокот под Бр.08-117/10 од 25.01.2019 година, што
Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  25.01.2019
година.

Бр.09-230/7 Градоначалник
30.01.2019 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н



30 Јануари 2019 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр. 1

16

Врз основа на член 36, став 1, алинеа 15 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на Р. М. " бр.05/02),  а согласно  член 23, став 1,точка
47 од Статутот на Општината Ресен (,,Сл.гласник на Општина Ресен’’ 07/10,
13/2013, 08/2015 и 11/2015 ), Советот на Општина Ресен на седницата одржана
на 25.01.2019 година, откако го разгледа Барањето за ослободување од
надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти –
верски објекти, на македонската православна Црква, Охридска епископија,
Преспанско Пелагониска Епархија, Ресенско Архиерејско Намесништво и
исламската Верска Заедница на Република Македонија – Муфтиство Ресен, го
донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

СЕ ПОТВРДУВА заклучокот донесен од Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 22.09.2017 година, под бр.08-2051/23 и се задолжува
општинската администрација да постапи согласно тој заклучок.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-117/10 Претседател
25.01.2019 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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