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

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен(Образложение),за IV квартал Јануари-Декември

2013 година

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општина Ресен(Образложение),за IV квартал Јануари-Декември
2013 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата
одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/1 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општината Ресен на
седницата одржана на 25.02.2014 година, откако го разгледа Кварталниот
извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен (Образложение),за
IV квартал Јануари-Декември 2013 година, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен(Образложение),за IV квартал Јануари-Декември 2013
година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 603/3 Претседател,
25.02.2014год.  Методија Пашковски с.р
Ресен
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2.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за утврдување на условите за добивање на
местата на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени
еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во Општина

Ресен

Се прогласува Одлуката за утврдување на условите за добивање на
местата на кои е дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени
еднакви услови на сите организатори на изборната кампања во Општина
Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на
25.02.2014 година.

Бр.08-692/2 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на чл. 36 став1 точка 1  од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр. 5/02) и чл. 23 став 1 точка 43 од
Статутот на Општина Ресен, (Службен гласник на Општина Ресен бр. 7/10),
а во согласност на чл. 78 од Изборниот законик ( Службен весник на РМ
бр.32/14 ) Пречистен текст, Советот на Општина Ресен на седницата
одржана на 25.02.2014 година  ја донесе следната :

О Д Л У К А

За утврдување на условите за добивање на местата на кои е
дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви

услови на сите организатори на изборната кампања во Општина Ресен
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1. Локации за поставување на изборните плакати

    Чл. 1
Со оваа одлука се утврдуваат местата на кои е дозволено да се

истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви услови на сите
организатори на изборната кампања учесници на претседателските,
локалните, парламентарните избори или плакати за референдумско
изјаснување на народот.

Чл. 2
Локации за поставување се следните:

- Во Ресен на градскиот плоштад паноа од 1 до 8 , поставени во
градскиот парк

- Во населените места- селски населби низ Општина Ресен  на
просториите на селските домови

Чл. 3
Изборните плакати можат да се истакнат и на електричните

столбови во населените места.
Не е дозволено поставување на изборни плакати на електричните

кабли на електричните столбови, на улиците помеѓу станбените згради како
и на мостовите во населените места каде ги има.

2. Начин на доделување на локации за поставување на изборните
плакати.

Чл.4
Истакнувањето на плакати на утврдените локации наведени во чл.2

од оваа Одлука се без надоместок.

Чл. 5
Општината ќе го изврши обележувањето на местата за истакнување

на изборните плакати во доволен број за секој подносител на листи
пооделно.

Изборот  ќе се изврши рамномерно помеѓу сите учесници во
изборната кампања по пат на ждрепка. За местото и времето на ждрепката
подносителите на листи ке бидат навремено известени.
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Чл. 6
Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други

приватни објекти, со претходна согласност  на сопственикот на објектот.

Чл. 7
Не е дозволено лепење на изборни плакати на културно – историски

споменици како и дрвја во населените места во Општина Ресен.

Чл. 8
Уништувањето на изборните плакати или лепење плакати врз

плакати на други организатори на кампања е забрането.

Чл. 9
Доколку  организаторот на изборната кампања не ги отстрани

изборните плакати  и сметот создаден од истите, согласно Изборниот
законик; истото ке го стори ЈКП „Пролетер“ Ресен на сметка на
организаторот на кампањата.

3. Казнени одредби

Чл.10
Не придржувањето кон утврдените места и определените услови

повлекува казна за сторен прекршок согласно одредбите  од Изборниот
законик.

Чл.11
Оваа одлука влегува во сила со денот на најзиното донесување, ќе се

објави во Службен гласник на Општина Ресен и ќе се истакне на јавните
места во Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 603/4
25.02.2014  Претседател,
Ресен Методија Пашковски с.р
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3.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Решението за именување на членови на Управен

одбор на ЈОУДГ,,11-ти Септември,,-Ресен

Се прогласува Решението за именување на членови на Управен одбор
на ЈОУДГ,,11-ти Септември,,-Ресен, што Советот на Општина Ресен го
донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/3 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на Република Македонија бр. 5/2002) и членот 114 од
Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/2013), Советот на Општина  Ресен на седница, одржана на
25.02.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во Управниот одбор на

 ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен

1. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на ЈОУДГ
„11-ти Септември“-Ресен во состав:

- Снежана Доревска- предложена од Советот на Општина Ресен

- Зухра Алиовска- предложена од Советот на Општина Ресен

- Наумче Ташовски- предложен од Советот на Општина Ресен

- Ристе Котларовски- предложен од Советот на родители на ЈОУДГ
„11-ти Септември“-Ресен
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- Златко Коњановски- предложен од Советот на родители на ЈОУДГ
„11-ти Септември“-Ресен

- Маре Таневска- предложена од Стручниот совет на ЈОУДГ „11-ти
Септември“-Ресен

2. За членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „11-ти Септември“-Ресен  се
именуваат следните:

- Зоран Стојков од с.Перово - предложен од Совет на Општина Ресен

-Мери Цветковска с.Покрвеник- предложена од Совет на Општина
Ресен

- Дајана Милевска с. Болно - предложена од Совет на Општина Ресен

- Бети Гошевска - предложена од Советот на родители на ЈОУДГ „11-
ти Септември“-Ресен

- Соња Маринчева - предложена од Советот на родители на ЈОУДГ
„11-ти Септември“-Ресен

- Нелида Богоевска - предложена од Стручниот совет на ЈОУДГ „11-
ти Септември“-Ресен

3. Претставникот на Министерство за труд и социјална политика ќе биде
именуван од страна на Советот на Општина Ресен, по добивање на
предлогот од страна на Министерот.

4. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 ( четири ) години.

5. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се
објавуви во „Службен гласник на Општина Ресен“.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-603/5  Претседател,
25.02.2014 година   Методија Пашковски с.р
Р е с е н
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4.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на согласност на Статутот на

ЈОУДГ ,,11-ти Септември,,-Ресен

Се прогласува Одлуката за давање на согласност на Статутот на ЈОУДГ
,,11-ти Септември,,-Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/4 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 23 став 1 точка 31 од  Статутот на Општината Ресен
(,,Службен гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на Општината
Ресен на седницата одржана на 25.02.2014 година донесе

О Д Л У К А
За давање согласност на Статутот на

ЈОУДГ,, 11-тиСептември ,,-Ресен

Член 1

 Се дава согласност на Статутот на ЈОУДГ,, 11-тиСептември ,,-Ресен
,донесен од страна на Управниот одбор на ЈОУДГ,, 11-тиСептември ,,-
Ресен.

Член 2

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен
Гласник на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-603/6  Претседател,
25.02.2014 год.                                      Методија Пашковски с.р
Р е с е н
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5.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за изработување на Урбанистички Планови

за Село, за вклопување на бесправно изградени објекти

Се прогласува Одлуката за изработување на Урбанистички Планови за
Село, за вклопување на бесправно изградени објекти, што Советот на
Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/5 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална
самоуправа  (   ,, Службен весник на РМ ,, бр. 5/02 ), член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен ( „ Службен Гласник  на Општина Ресен бр.
07/10 и 13/13 ) и член 19 од Законот за постапување со бесправно
изградени објекти( „ Службен весник на Република Македонија “ бр. 23/11,
54/11, 155/12 и 72/13 ) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден  25.02.2014 година, донесе

 О д л у к а

За изработување на  Урбанистички Планови за Село,  за вклопување
на бесправно изградени објекти

                                                  Член 1
    Во врска со поднесените барања  за утврдување на правен статус за
бесправно изградени објекти кои се изградени во населени места за кои
нема  Урбанистички Планови за Село и за населените места кои согласно
член 24 од Законот за изменување на Законот за просторно и урбанистичко
планирање   ( ,, Службен Весник на РМ ,, бр. 163/13) се
наоѓаат вон плански опфат, односно Урбанистичките планови,
документации и Општи акти кои не се усогласиле со Законот за просторно и
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урбанистичко планирање ( ,, Службен Весник на Република Македонија ,,
бр. 51/2005 ) не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за
простор вон плански опфат, Советот на Општина Ресен одлучи дека ќе се
изработаат Урбанистички Планови за Село, во кои ќе бидат вклопени
бесправно изградените објекти согласно одредбите  од  Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправно изградени објекти во Урбанистичко
планска документација ( „ Службен Весник на Република Македонија “  бр.
23/11, 162/12 и 95/13 ).

                                                            Член 2
    Оваа Одлука  влегува на сила со денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

    Бр.07- 603/7   Претседател,
25.02.2014 година    Методија Пашковски с.р

    Ресен

6.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за прифаќање на иницијативата за измена и

дополнување на Детален урбанистички план за туристички комплекс
Претор,к.о.Претор Општина Ресен

Се прогласува Одлуката за прифаќање на иницијативата за измена и
дополнување на Детален урбанистички план за туристички комплекс
Претор,к.о.Претор Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/6 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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    Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за просторно и урбанистичко планирање ( " Службен весник на Р.М
". бр. 55/013 ), член 22 став 1 точка 1 и член 36 од Законот за локална
самоуправа ( " Службен весник на Р.М." бр. 5/02 ) и член 23 став 1 точка 7
од Статутот на Општина Ресен    ( " Службен гласник на Општина Ресен "
бр. 7/10 и 13/13 ) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
25.02.2014 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијативата

за измена и дополнување на Детален урбанистички план
за туристички комплекс Претор, к.о. Претор

Општина Ресен

Член 1
    Се прифаќа иницијативата поднесена од страна на Црвен крст на
Република Македонија за измена и дополнување на Детален урбанистички
план за туристички комплекс Претор, к.о. Претор, Општина Ресен.

Член 2
    Оваа иницијатива Црвен крст на Република Македонија ја поднесува како
сопственик на објект – Летовалиште, објект запишан во Имотен лист бр.
339.
    Границите на опфатот ќе бидат границите определени со урбанистичкиот
план за измена и дополнување на ДУП-от за туристичкиот комплекс Претор.

Член 3
    Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде на
товар на подносителот на иницијативата.

Совет на Општина Ресен

    Бр. 07-603/8
    25.02.2014 година Претседател,
    Ресен       Методија Пашковски с.р
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7.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето

на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Програмата за работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето
на Општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/7 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

            Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште ( „ Службен Весник
на РМ “ бр. 17/2011 од 11.02.2011, 53/2011 од 14.04.2011 и 144/2012 од 15.12.2012
), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на ден 25.02.2014 година,
донесе

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТЕВНОСТ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА НА

ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА РЕСЕН ЗА 2014 ГОДИНА

ВОВЕД:

Општ дел
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 Со донесување на новиот Закон за градежно земјиште ( „ Службен Весник
на РМ “ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012 ), градежното земјиште може да биде во
сопственост на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, домашни и странски правни и физички лица.

 Сопственоста    на    градежносто   земјиште   создава  права   и    обврски.
Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на
земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежносто земјиште за
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот на
општините.

 Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.

 Со градежното земјиште  сопственост на Република Македонија  управува
Владата на Република Македонија.

 Градежното земјиште наменето за општа употреба можат да го користат
сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје. Правото на користење Владата на Република Македонија може да го
пренесе на општините.

 Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се
она што е со него трајно поврзано, а се наоѓа над или под површината.

 Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Македонија, а
уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

 Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изгрдаен објект од
трен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во
граници  на градежната парцела.

 Уредено градежно земјиште е земјиште  опремено со комунална
инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изградено комунална
инфраструктура.

 Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.

 Градежната парцела е дел од градежното земјиште, чии граници се
утврдени со урбанистички план или урбанистичка планска документација и може
да се состои од една, од дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација ( одобрение ) и
заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување
до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените
објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се
стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е слободен.
Градежното земјиште сопственост на Република Македонија може да се

отуѓи,  даде на користење ( концесија или јавно приватно партнерство ), даде под
долготраен или краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни
прва.

А) Просторен опфат и предмет на Програмата
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Предмет на Програмата е менаџирање со градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на Општина
Ресен, дефинирана според територијалната организација на Република
Македонија, за време на календарска 2014 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп, на градежното
земјиште потербно е  да се изработи мапа на државното градежно земјиште во
општината со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план,
односно урбанистилките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение
за градење.

Во текот на годишната Програма се предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат во населени места и локалитети кои се
опфатени со урбанистички планови приложени во Програмата за следните намени:

1. Индивидуално домување
2. Лесна индустрија
3. Комерцијални објекти
4. Хотелски комплекси

Б) Основи за изработка на Програмата

 Законски основ

Законски основ на Програмата за управување со градежното земјиште се:
Закон за локалната самоуправа ( “ Службен весник на РМ ” бр. 5/2002 ) и Закон
за градежно земјиште ( “ Службен весник на РМ ” бр. 17/2011 од 11.02.2011,
53/2011 од 14.04.2011 и 144/2012 од 15.12.2012 ).

 Основни плански документи

Други документи потребни за изработка на Програмата се следните стратешки,
развојни и плански документи донесени на локално ниво:

□ Стратегија за локален економски развој на Општина Ресен за плански
период од 2007 до 2012 год.

□ Локален акциски план за вработување на Општина Ресен за плански
период од  /  до  /  год.

□ Генерален урбанистички план на Град Ресен за плански период од 2000
год. До 2011 год .

□ Урбанистички планови за населените места

□ Урбанистички план вон населено место за изградба на Финско село на м.в
„Маркова Нога“ КО Долно Дупени, Општина Ресен, плански период 2008-2018
година, со одлука бр.07-277/9 од 15.02.2011 год.
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□ Детален урбанистички план за дел од УЕ-3 ( поранешната текстилна
фабрика Преспатекс) КО Ресен, Општина Ресен, плански период 2011-2016
година, со одлука бр. 07-2641/19 од 26.09.2012 година.

□ Програма за изработка на урбанистички планови во 2014 година за Општина
Ресен.

В) Лица вклучени во изработка на Програмата

1. Ајман Алмалла дипл.град.инг. Раководител на Сектор за Урбанизам
2. Гоце Соколевски Секретар на Општина Ресен
3. Мише Печенковски дипл.правник Раководител на Одделение
4. Билјана Нечовска – Стојчевска дипл.инг.арх. Советник во Секторот за

Урбанизам
5. Гоце Кадински дипл.инг.арх. Виш соработник во Секторот за Урбанизам

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на програмата

 Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо – економски развој на општината, преку
обезбедување просторни услови за развој со донесување на Стратегии за
развој и акциони планови за работа од општ и посебен карактер, базирани на
претходно изработени проценка и анализа на заедницата во сите тематски
области во кои општината има надлежност.
Со Законот за градежно земјиште дадена е можност на Општината,
спроведувањето на Акционите планови за развој најсоодветно да ги реализира
согласно потребите од просторот за организирана дејност на заедницата со
цел да се постигне одржлив економски пораст, кој носи економска корист и
социјалана рамнотежа во Општината.
Програмата ги поставуваа основите за правилно управување со градежното
земјиште со обезбедување услови на заедницата за долгорочен и одржлив
социо – економски развој.

 Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и
локалитети

Управувањето на градежното земјиште е условено од потребите на
заинтересираните граѓани или субјекти за изградба на сопствени простори
односно реализација на својата дејност, а со тоа да придонесат за развој на
населеното место/локалитетот, користење на локалните ресурси, вработување
на лица, обезбедување на подобри услови за живеење како и подигање на
повисоко ниво општиот социо – економскиот развој во Општината.

2. Обем   и   преглед   на   градежно   земјиште   што е предмет  на
Програмата           ( групирани по населено место и по урбанистички план )
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 Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат
предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет,
идентификувани со број на градежните парцели

 Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по
урбанистички план)

А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање

Градежните парцели кои се предмет на отуѓување по пат на јавно надавање ќе
бидат дадени со табеларен преглед со сите потребни информации.

Следуваат 4 ( четири ) табели на крајот од Програмата кои се составен дел на
оваа Програма.

Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет
на оваа Програма

       Стратегијата претставува план на акции за остварување на
поставените цели.

  Лица задолжени за имплементација на маркетинг стратегијата

Определувањето на маркетинг стратегијата започнува со
дефинирање/претпоставување на заинтересираните страни за
купување/изнајмување на одредени делови од градежното земјиште.
Заинтересираните страни се всушност потенцијалните
купувачи/изнајмувачи на земјиштето и идни инвеститори, односно
претставуваат целна група на активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и местоположба на градежното земјиште
што ќе биде понудено, логично е целните групи за одделни локации да
бидат различни. Следен чекор е идентификување на најефикасните
маркетинг пристапи, алатки и канали за комуницирање/промовирање на
понудата до заинтересираните страни. Маркетинг простапот, алатките и
каналите за комуницирање/промовирање се лимитирани од повеќе аспекти,
но главно од финансиската моќ на општината. Како и да е, маркетинг
стратегијата мора да обезбеди испраќање на вистинска, навремена и
прецизна информација на вистинска адреса.

3. Динамика на реализација на Програмата

 Број на турнуси за објавување оглас, временски период за
објавување на огласите и распределба на градежните парцели по
турнуси

Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на
огласите за отуѓување на градежното земјиште се предвидува градежните
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парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во два
турнуси и тоа во првиот и вториот квартал на 2012 год.
Во првиот квартал да се објават сите градежни парцели, предмет на
Програмата, а во вториот квартал да се објават градежните парцели од
Програмата кои нема да бидат отуѓени во третиот квартал.

 Пропишување на условите и постапка за јавно надавање

Постапката за отуѓување се спроведува согласно Законот за градежно
земјиште со електронско јавно наддавање на интернет страната
(www.resen.gov.mk), со претходно дадена објава од страна на Комисијата за
спроведување на постапки за јавно наддавање во:

- два дневни весници кои се издаваат на македонски јазикм, а излегуваат
најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и

- Службен весник на РМ

Висината на депозитот за учество во јавното наддавање изнесува 10% од
вкупната почетна цена за јавно наддавање.
На денот на јавното наддавање учесниците се легитимираат со лични
исправи (лична карта или патна исправа) и уредно полномошно за
полномошниците.
Јавното наддавање може да отпочне со најмалку еден учесник, а јавното
наддавање ќе биде успешно доколку има најмалку едно постапно
наддавање над почетната цена за отуѓување на градежното земјиште.
Наддавањето се врши “чекорно” со зголемување на вредноста со секој
“чекор” не помалку од 50,00 денари.
Рокот за поднесување на пријавата за учество во јавното наддавање е 30
календарски дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот
на поднесувањето на пријава за земјиштето.
Депозитот за учество на јавно наддавање  се враќа на подносителот на
пријавата за учество на јавното наддавање, во целост, во рок од 15 дена од
денот на одржувањето на јавното наддавање.
Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се
враќа намален за процент од 10%, одреден за трошоци на постапката, во
рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното
наддавање за отуѓување на градежното земјиште, односно за едногодишна
закупнина.

 Лица надлежни за реализација на Програмата

Лицата кои ќе ги спроведуваат постапките за отуѓување или давање под закуп на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кои задолжително
треба да поседуваат овластување, а тоа се следните лица:

1.  Билјана Нечовска Стојчовска
2.  Јоне Димовски
3.  Митко Митревски

4. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на
Програмата
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 Приходи:

1. Индивидуално домување

2. Лесна индустрија и мало стопанство

3.  Комерцијални објекти

4. Хотелски комплекси

 Се вкупно приходи: 8.000.000,00 денари

5. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на
Програмата

Расходи:

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од
збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на
следните активности:

- Трошоци по основ на администрирање на постапките за отуѓување на
градежното земјиште 10% ......................................800.000,00 денари

- Трошоци по основ на експропријација .................300.000,00 денари
- Трошоци за промовирање, односно рекламирање на градежните

локации што ќе бидат предмет на отуѓување, односно давање под закуп
на градежното земјиште ................................................50.000,00 денари

Се вкупно: 1.150.000,00 денари

6.    Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на Општина Ресен
- Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста

по која и се донесува
- За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на

Општина Ресен
- Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

“Службениот гласник на Општина Ресен.

Табеларен дел со информации:



1. Индивидуално домување

Населено
Место-
ул.

Бр.
на
ГП

Бр.
на
КП

Вк.
пов.
на
ГП

Намена
на
градба

Пов.
на
градба

Бруто
развиена
пов.

Проц. на
изград.%

Коеф.
на
искорис.

Макс.
дозв.
висина
во
метри

Катност Почетна
цена/м2

Вк.
почетна
цена



2. Лесна индустрија и мало стопанство

Населено
Место-ул.

Бр.
на
ГП

Бр. на
КП

Вк. пов.
на ГП

Намена
на
градба

Пов. на
градба

Бруто
развиена
пов.

Проц. на
изград.%

Коеф.
на
искорис.

Макс.
дозв.
висина
во
метри

Катност Почетна
цена/м2

Вк.
почетна
цена

ДУП за
поранешната
фабрика (
Преспатекс )

1.2
1.5
1.9
1.10
1.11
1.20
1.24
1.34
1.35
1.58

   1.290
   1.015

 505
      528
      602
   1.725
   1.510
   3.720
   1.600
   1.570

Г2
Г2
Г3
Г3
Г3
Г2
Г2
Г2
Г2
Г2

   665
   514
   180
   448
   340
   962
   790
2.234
   800
   860

  1.330
  1.028
     360
     896
     680
  1.443
  1.580
  3.351
  1.600
  1.290

  51,55
   50,64
   35,64

52,58
   56,20
   55,77
   52,32

50,06
   50,00
   54,78

   1.03
   1.01
   0.71
   1.05
   1.12
   0.84
   1.08
   0.90
   1.00
   0.82

  8
  8
  6.80
  8
  8
  8
  8
15
  8
  8

 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден
 61 ден



3. Комерцијални објекти

Населено
Место-
ул.

Бр.
на
ГП

Бр. на
КП

Вк. пов.
на ГП

Намена на
градба

Пов. на
градба

Бруто
развиена
пов.

Проц. на
изград.%

Коеф.
на
искорис.

Макс.
дозв.
висина
во
метри

Катност Почетна
цена/м2

Вк.
Почетна
цена

Долно
Дупени

1.1.1 1900 1916.46 Комерцијални
и деловни
дејности

1211.11 2422.22 63.20 1.26 7.5 П+Пк 350 ден

Долно
Дупени

1.2.1 1936,
1901

1143.21 Викенд куќа 256.00 512.00 22.39 0.45 5.6 П+Пк 61 ден

Долно
Дупени

1.2.2 1936,
1901

1144.49 Викенд куќа 256.00 512.00 22.37 0.45 5.6 П+Пк 61 ден

Долно
Дупени

1.3.1 1936,
1901

1144.30 Викенд куќа 256.00 512.00 22.37 0.45 5.6 П+Пк 61 ден

Долно
Дупени

1.3.2 1936,
1901

1145.02 Викенд куќа 256.00 512.00 22.36 0.45 5.6 П+Пк 61 ден

Долно
Дупени

1.4.1 1936,
1901

1116.68 Викенд куќа 256.00 512.00 22.93 0.46 5.6 П+Пк 61 ден

Долно
Дупени

2.1.1 1892,1908/1
1910/1,1939,
1911/1

12736.70 Хотелски
комплекс

8484.48 42422.40 66.61 3.33 18 П+4 61 ден



Долно
Дупени

2.1.2 1892,1908/1,
1910/1,1939,
1911/1

76.00 Трафостаница 20.00 20.00 26.32 0.26 4 П 61 ден

Долно
Дупени

2.2.1 1892,1908/1,
1910/1,1939,
1911/1

3941.64 Парковско
зеленило

/ / / / / /

Долно
Дупени

2.3.1 1892,1908/1,
1910/1,1939,
1911/1

3083.52 Хотелски
комплекс

1557.20 7786.00 50.50 2.53 18 П+4 61 ден

Долно
Дупени

2.3.2 1892,1908/1,
1910/1,1939,
1911/1

76.00 трафостаница 20.00 20.00 26.32 0.26 4 П 61 ден

Долно
Дупени

3.1.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

524.11 Викенд куќа 225.00 450.00 42.93 0.86 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.1.2 1879/2,
1878/2,

560.68 Викенд куќа 225.00 450.00 40.13 0.80 7 П+1 61 ден



1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.1.3 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

791.74 Викенд куќа 194.40 388.80 24.55 0.49 7 П+1 61 ден



Долно
Дупени

3.1.4 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

543.20 Викен куќа 194.40 388.80 35.79 0.72 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.2.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,

452.59 Парковско
зеленило

/ / / / / / 61 ден



1938

Долно
Дупени

3.3.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

638.46 Викенд куќа 7 450.00 35.24 0.70 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.3.2 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,

712.31 Викенд куќа 7 450.00 31.59 0.63 7 П+1 61 ден



1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.3.3 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

656.91 Викенд куќа 7 450.00 34.25 0.69 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.4.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,

391.45 Парковско
зеленило

/ / / / / / 61 ден



1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.5.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

645.46 Викенд куќа 7 580.00 44.93 0.90 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.5.2 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,

903.91 Викенд куќа 7 580.00 32.06 0.64 7 П+1 61 ден



1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.5.3 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

957.75 Викенд куќа 7 580.00 30.28 0.61 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.5.4 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,

868.45 Викенд куќа 7 580.00 33.39 0.67 7 П+1 61 ден



1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.5.5 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

742.30 Викенд куќа 7 580.00 39.07 0.78 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.5.6 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,

887.92 Викенд куќа 7 580.00 32.66 0.65 7 П+1 61 ден



1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.6.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

342.18 Парковско
зеленило

/ / / / / / 61 ден

Долно
Дупени

3.7.1 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,

1416.23 Викенд куќа 7 648.00 22.88 0.46 7 П+1 61 ден



1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.7.2 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

1553.10 Викенд куќа 7 648.00 20.86 0.42 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.7.3 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,

1628.12 Викенд куќа 7 648.00 19.90 0.40 7 П+1 61 ден



1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.7.4 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

1620.10 Викенд куќа 7 648.00 20.00 0.40 7 П+1 61 ден

Долно
Дупени

3.7.5 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,

1589.38 Викенд куќа 7 648.00 20.39 0.41 7 П+1 61 ден



СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
Бр.07-603/9                                                                                                                                                         Претседател,
25.02.2014год.                                                                                                                                             Методија Пашковски с.р.

1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

Долно
Дупени

3.7.6 1879/2,
1878/2,
1892/1,
1891/1,
1881/2,
1895/1,
1890,
1887/2,
1881/1,
1889,
1881/3,
1896/2,
1916/2,
1915/2,
1913,
1938

1350.18 Викенд куќа 7 648.00 24.00 0.48 7 П+1 61 ден
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8.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

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

за инспекциски надзор-инспекторат за 2013 година

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работа на Одделението за
инспекциски надзор-инспекторат за 2013 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/8 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 25.02.2014 година, откако го разгледа Извештајот за
работа на Одделението за инспекциски надзор-инспекторат за 2013 година,
го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Извештајот за работа на Одделението за инспекциски
надзор-инспекторат за 2013 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 603/10 Претседател,
25.02.2014год.  Методија Пашковски с.р
Ресен
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9.
Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Одлуката за давање на финансиска подршка на

м.з Курбиново

Се прогласува Одлуката за давање на финансиска подршка на м.з
Курбиново, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана
на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/9 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“,бр.5/2002) и  член 23 став 1 точка 36
од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина
Ресен“бр.10/2007 и 13/ 2013), Советот на Општина Ресен одлучувајќи по
барањето на Месната заедница од с.Курбиново,  на седницата одржана на
ден 25.02.2014 година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање на финансиска подршка на м.з Курбиново

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината, начинот и условите за
давање на финансиска подршка на Месната заедница од с.Курбиново,
Општина Ресен.

Член 2

Се дава финансиска подршка на Месната заедница Курбиново во
паричен износ од 100.000,00 денари, за изработка на техничка
документација на ниво на основен проект за Систем за наводнување капка
по капка на Курбинска река.
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Финансиската подршка на проектот изнесува дел од вкупниот износ
за изработка на основниот проект, другиот дел од износот го покриваат
жителите на Месната заедница од  с.Курбиново.

Член 3

Паричните средства кои Општина Ресен ги дава како финансиска
подршка ќе се исплатат на сметка на изработувачот на основниот проект
ДГТИ „ Доминг“ јтд од Радовиш со кого месната заедница има склучено
договор за изработка на проектот.

Член 4

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07 – 603/11
25.02.2014 год.    Претседател,
Ресен      Методија Пашковски с.р

10.

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

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

Се прогласува Заклучокот по Барањето од Трифуновски Александар ,
што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
25.02.2014 година.

Бр.08-692/10 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен
гласник на Општина Ресен,,бр.7/2010 ) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 25.02.2014 година, откако го разгледа Барањето од
Трифуновски Александар, го донесе следниот,

З А К Л У Ч О К

1. Се задолжуваат стручните служби од Општина Ресен ,во рок од
(7)седум дена да го известат барателот, Барањето да го препрати до
Градоначалникот.

    2.    Овој Заклучок од Советот на Општина Ресен  да биде доставен и до
Барателот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 603/12 Претседател,
25.02.2014год.  Методија Пашковски с.р
Ресен

11.

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

З А К Л У Ч О К
За прогласување на Програмата за поставување на урбана опрема на

подрачјето на Општина Ресен за 2014 година

Се прогласува Програмата за поставување на урбана опрема на
подрачјето на општина Ресен за 2014 година, што Советот на Општина
Ресен го донесе на седницата одржана на 25.02.2014 година.

Бр.08-692/11 Градоначалник
26.02.2014 год. на Општина Ресен
Р е с е н  м-р Ѓоко Стрезовски с.р
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Врз основа на член 36 од законот за локална самоуправа ( ,,Службен весник на
РМ ,, бр. 5/02 ), член 41 ставовите 1 и 4 од Законот за градежно земјиште
( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13, 137/13 и 163/13 )
и член 23 точка 47 од Статутот на Општина Ресен ( ,, Службен гласник на Општина
Ресен бр. 07/10 и 13/13 ), Советот на Општина Ресен, на седницата одржана на
25.02.2014 година, донесе

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

за 2014 година

I.   ВОВЕД

    Во согласност со Законот за локална самоуправа (  ,, Службен весник на РМ  ,,
бр. 05/02 ), Закон за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14 ), Закон за
просторно и урбанистичко планирање (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), Закон за градежно
земјиште                      ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12,
25/13, 137/13 и         163/13  ), Закон за комунални дејности (  ,, Службен весник на
РМ  ,, бр. 95/12 и 163/13 ), Закон за комунални такси ( ,, Службен весник на РМ  ,,
бр.61/04 ), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување
на урбана опрема и начинот на неговото издавање (  ,, Службен весник на РМ  ,,
бр. 123/08 ) и Упатства за начинот на изготување на годишната програма за
поставување на урбана опрема и микролокациски услови за поставување на
урбана опрема донесено од Министерство за транспорт и врски, изработена е
Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен.

    Советот  на Општина  Ресен,  на   седница  одржана  на  ден  13.03.2012 година
ја
донесе Одлуката за утврдување на стандарти за поставување на урбана опрема, а
на седницата одржана на ден 29.05.2013 година ја донесе Одлуката за утврдување
на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката
за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема со бр.07-1468/15
како и измената на Одлуката со бр. 07-1664/5 од 10.06.2013 година.

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

    Оваа Програма важи за 2014 година и со истата е опфатена урбаната опрема
која се поставува на градежно изгр
адено земјиште и согласно член 2 став 4 од Законот за градење (  ,, Службен
весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13 и 27/14  ) во смисла на овој закон урбаната опрема претставува
опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња,
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сладолет, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објкти за
обезбедување кои се во функција на дипломатско- конзуларните претставништва,
на објекти на органи на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема
во функција на туристички, културни, спортски настани, јавни санитарни јазли,
тераси со или без настрешници, платформа за јавни манифестации на копно и на
водна површина, покриени и непокриени шанкови,  рекламни и информативни
паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина,
фонтани, чешми, клупи за отпадоци и останати видови на урбана опрема која не се
однесува на вршење на дејност.

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

I I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

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

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

во
          уредување на просторот,

-    Уредување,   оплеменување,   хуманизација   на   просторот   и   заштита
на

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

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

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

I I I. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

Според Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14   ) урбаната
опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено земјиште.
Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета опрема за продажба на
билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски
говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција
на дипломатско – конзуларните претставништва, на објекти на органите на
државна управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички,
културни, спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со или без
настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина,
покриени и непокриени шанкови,  рекламни и информативни паноа, детски
игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми,
клупи и корпи за отпадоци.

    Урбана опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес
утврден со закон.
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  Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се
стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.

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

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

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОТ НА УРБАНА
OПРЕМА

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

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

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

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

    Урбана опрема која се поставува на подрачјето на Општина Ресен треба да ги
задоволува основните барање за градбата, согласно Законот за градење ( ,,
Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12,
25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14   ).

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

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

    Поимот урбана опрема употребуван во оваа Програма со значење определено
во Законот за градење ( ,, Службен весник на РМ ,, бр.  130/09, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14   ).

    Јавни површини се простори дефинирани со урбанистичките планови и
означени со регулациони лини, на кои се изградени инвестициони и други
инфраструктурни објекти во општа употреба, како и воздушниот простор над нив.
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    Како јавни површини, во смисла на оваа Програма, се сматаат изградени
површини чија намена е за општа употреба до реализација на нивната намена
утврдена со урбанистички планови.

    Слободна проодна површина е дел од јавната површина наменета исклучиво за
движење на пешаци, на која не смее да се поставува урбана опрема.

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

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

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

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

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

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

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

   Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во
хигиенски исправна состојба.

    При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во
просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го
оневозможат движењето на лица со хендикеп.

    При поставување на урбана опрема, не смеат да се преземаат градежни
зафати, а осебено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на
целата површина што се користи.
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    При поставување на урбана опрема, не може да се монтираат платформи или
рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата
на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го
попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на
инвалидизираните лица со колички.

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

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

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

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

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

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

    Ислучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана
граница помеѓу просторот за движење на пешаците и бараниот простор за
поставување на опрема ( столпчиња, денивелација и др. ) но просторот за
движење не може да биде помал од 1.2 м.

    Широчината на слободната проодна површина на тротоарите, се мери од
рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има
дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна
површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на
пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од
јавната површина што е предмет на користење.

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

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

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

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

-   согласност од  сопствениците   на   градежната   парцела   во   сопственост,
кога
    земјиштето се користи за јавна употреба.

    При поставување на урбана опрема, покрај овие услови, мора да се почитуваат
специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот
на дејноста која се врши и сл.

    Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема, е во
границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден
посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно мислење од
органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на културно –
историско наследство, односно на природата.
    Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со
различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат во нив.

    Објектите што се урбана опрема може да бидат само приземни, со максимална
висина на венец до 3.5 м, со кота на приземје до 0.20 м.

V. ВИДОВИ НА УРБАНА ОПРЕМА

    1-   Привремени паркинзи и приодни патеки

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

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

    Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште
кое може да прими поголема група на граѓани, согласно Одлуката за утврдување
на стандартите за поставување на урбана опрема.

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

    При поставување на    Платформите  за спортски, културни, туристички
и забавни настани ( манифистации ), како и придружните објекти во функција на
истите, корисникот е должен да плати комунална такса за целиот простор каде е
поставена платформата без оглед на нејзината голимина.

    3.   Сплавови – платформи за јавни настани на вода

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

    4.   Информативни паноа

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

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

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

    5.   Летни дискотеки

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

    Се поставуваат со програма донесена од Советот на Општина Ресен.

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

    7.   Телефонски говорници

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

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

    8.   Монтажно – демонтажни типски објекти

    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина
до 24.0 м2, кои можат да се постават на одредени места. Монтажно – демонтажни
објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, билети за
јавен превоз, вода и безалкохолни пијалоци, брза храна, сувенири, лотарија,
кондиторски и слични производи.

    Монтажно – демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат
и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски,
туристички, изложбени, рекламно – промотивни или деловно – информативни и
други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во
функција на настаните.

    Монтажно – демонтажни и придружни објекти во функција на туризмот и
туристички настани, кои се од посебен интерес на Општина Ресен, за кои се
изготвени посебни проекти за уредување на 500 метри плажа на Преспанското
Езеро населба Стење и 100 метри плажа вон централно подрачје населба
Сливница, проекти со технички број 16/01 од Декември 2013 година и ревизија на
основниот проект со технички број 03-184 од 12.12.2013 година.

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

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

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

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

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

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

    9-   Автобуски постојки

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

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

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

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

    10.  Објекти за обезбедување

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

11. Јавни санитарни јазли

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

    12.  Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна
површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши
урбанистичка концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно
движење од сите корисници, согласно Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање ( ,, Службен весник на РМ ,, бр. 63/12, 126/12, 19/13,
95/13, 167/13 и 37/14 ), особено по однос на минималните димензии на пешачки
површини – тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и
простори за јавна намена, протокот на сообраќајот ( пешачки, движење на лица
хендикеп ), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило
( возила на јавни служби ).

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

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

    Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса ( маси,
столици, настрешница, чадори, жардињери, ограда и др. ) не смеат да го
преминуваат работ на одобрената површина.
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    Исклучително во пешачка зона, на плоштади, кеј и други пошироки површини
без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се поставува на начин утврден
со елаборат. Со елаборат се  утврдува просторот, видот и изгледот на опремата
како и бојата, димензиите и др.

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

    Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема
за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5
м.

Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени
од квалитетни материјали. На определени простори: пешачки зони, плоштади и во
заштитени зони може да биде пропишан видот на опремата со посебен акт.

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

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

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

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

    Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобрениот простор
за летна тераса.
    Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг
материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата
заради изградбата на зимска градина на јавна површина.

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

    При поставување на настрешници минималната слободна височина изнесува
3.2 м.

Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на направи
за заштита од атмосферски влијанија.
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    Страните на настрешницата не смеат да се затворат со најлон или било каков
друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до
подлогата.

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

    Оградите и жардињерите треба да бидат изведени од квалитетни материјали со
високо естетеско ниво.

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

    13.  Покриени и отворени шанкови

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

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

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

    14.  Рекламни паноа

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

    15.  Опрема за забава на деца и детски игралишта

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

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

16.  Подвижна урбана опрема – превозни средства

На јавни површини може да се постави подвижна урбана опрема – превозни
средства кои не ја загадуваат околината за рекреација и кои служат за
разгледување на градот ( велосипеди на четри тркала, возови на електричен погон
и сл. ). При поставување подвижна урбана опрема особено треба да се внимава
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истата да не го попречува одвивањето на сообраќајот по улиците, а безбедноста
на пешаците и корисниците на овие превозни средства мора максимално да биде
обезбедена. Микролокациите за нивно поставување ќе ги одреди надлежниот
Сектор при Општината.

    17.  Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

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

    Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбана опрема на општината и се
поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки
патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно
потребите на Општина Ресен.

    Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со деминзии од
1.0 м х 1.2 м за луѓето со хендикеп.

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

    18.  Паркиралишта за велосипеди

    Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на
паркиралишта за велосипеди согласно потребите на Општина Ресен.

    19.  Жардињери, граничници

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

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

    20.  Тезги

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

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

    Максималната површина на тезгите изнесува 2.0 до 4.0 м2, и се поставуваат и
отстрануваат по завршување на дејноста.
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    Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и стамбени
објекти.

    21.  Елементи за изложување на производи

    Елементи за изложување на производи се витрини, полици, фрижидери.
Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред
трговски локали, по правило во широчината на челото на локалот, без можност за
нивно поставување во уредена зелена површина. Елементите се поставуваат
покрај зидот на локалот.

    Над елементите за изложување на производи може да се поставуваат тенди за
заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални потпирачи.

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

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

VI. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ОБЈЕКТИ НА УРБАНА
           ОПРЕМА

    Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4
од Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10, 18/11,
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14 ).

VII. ПРЕГЛЕД НА ЛОКАЦИИ НА ПОСТОЈНА УРБАНА ОПРЕМА

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

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

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

-    нумерација на објектите,
-    модул,
-    ознаки:   Н -    нова урбана опрема,

              ОН -    урбана опрема што се отстранува и се заменува со нова,
                        О -    урбана опрема што се отстранува,
                         З -    урбана опрема што се задржува,

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

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

Согласно Законот за градење (  ,, Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14 ),
урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно
изградено и уредено земјиште без притоа да се наруши основната намена на
просторот и безбедноста на сообраќајот. Потребата за поставување на урбана
опрема ја утврдува Советот на Општина Ресен.

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

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

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

    Урбаната опрема се поставува на микролокации согласно графичкиот
преглед.

    Точното позиционирање на урбаната опрема, го одредува овластен
геодет.

    Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање
ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на управување со градежното
земјиште.
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    Општина Ресен согласно Законот за градење (  ,,  Службен весник на РМ
,,               бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13 и 27/14  ) води регистар на издадени одобренија за
поставување и отстранување на урбаната опрема, а формата, содржината
и начинот на водење на регистарот ги пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од
областа на управување со градежното земјиште.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    4.   Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски
  постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на водна

      површина и останати видови на урбана опрема која не се однесува на
      вршење на дејност

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

5. Фонтани

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

    6.   Тезги и елементи за изложување на производи

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

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

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

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

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

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

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

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

X. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен
се финансира од буџетот на општината за 2014 година.

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

XI. ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

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

Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и
отстранувањето  на   урбаната   опрема   е   во   согласност   со   Законот  за
градење
( ,,  Службен весник на РМ  ,, бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12,
25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14 ).

XII. ПРОЕДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

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

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

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

     Бр.07- 603/13   Претседател
     25.02.2014 година
     Ресен        Методија Пашковски с.р
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С О Д Р Ж И Н А:

1.Заклучок по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен(Образложение),за IV квартал Јануари-Декември 2013 година

2.Одлука за утврдување на условите за добивање на местата на кои е
дозволено да се истакнат изборни плакати со обезбедени еднакви услови
на сите организатори на изборната кампања во Општина Ресен

3.Решение за именување на членови на Управен одбор на ЈОУДГ,,11-ти
Септември,,-Ресен

4.Одлука за давање на согласност на Статутот на ЈОУДГ ,,11-ти
Септември,,-Ресен

5.Одлука за изработување на Урбанистички Планови за Село, за
вклопување на бесправно изградени објекти

6. Одлука за прифаќање на иницијативата за измена и дополнување на
Детален урбанистички план за туристички комплекс Претор,к.о.Претор
Општина Ресен

7.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште
во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Ресен
за 2014 година

8.Заклучок по Извештајот за работа на Одделението за инспекциски
надзор-инспекторат за 2013 година

9.Одлука за давање на финансиска подршка на м.з Курбиново

10.Заклучок по Барањето од Трифуновски Александар

11.Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина
Ресен за 2014 година
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