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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 објавување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период (кумулативно) за квартал 

од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година 

  Се објавува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот 

на Општина Ресен за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2019 година до 31.12.2019 година, што Советот на Општина Ресен го 

донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 

 
 
Бр.09-513/1                                                                                      Градоначалник 
28.2.2020 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), а во врска со член 

32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 

156/2009, 47/11 и 192/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 

26.02.2020 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на 

Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период (кумулативно) за квартал 

од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година, го донесе следниот: 

                                                   З А К Л У Ч О К  

     Не се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на 

Општина Ресен за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 

01.01.2019 година до 31.12.2019 година.  

                                               СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 Бр.08- 428/5                                                                       Претседател  на совет 
26.02.2020 год.                                                                   Никола Станковски с.р. 
Ресен  
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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 објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година 

 

      Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година, што Советот на 

Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 

 
Бр.09-513/2                                                                                      Градоначалник 
28.2.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од  Законот за локална самоуправа 

(‘’Службен весник на Р.М‘’ бр. 5/2002), член 23 став 8 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа (‘’Службен  Весник на 

Р.М‘’  бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/2018 ), член 23  од 

Статутот на Општина Ресен (‘’Службен гласник на Општина Ресен‘’ бр. 7/2010, 

13/2013, 8/2015 и 11/2015) ,  Советот на Општина Ресен на   45  Седница 

одржана на ден 26.02.2020  год.   донесе: 

 

О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Ресен за 2020 година 

Член 1 

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година , бр. 08-2610/9 од 

30.12.2019 година („Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 17/2019) 

Член 2 

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2020 

година, бр. 08-2610/9 од 30.12.2019 година („Службен гласник на Општина 

Ресен“ бр. 17/2019), член 11 став 1 точка  5 се менува и гласи: 



 

28 Февруари 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.2 

 

3 

 

-„Кај вработените во општинската администрација кои немаат статус на 

државни службеници, вредноста на бодот изнесува 32,94 денари. “ 

Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Ресен“, а ќе се применува од 01.01.2020 година. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр. 08-428/6                                 Претседaтел на совет 
26.02.2020 год.                            Никола Станковски с.р. 
Ресен  
 
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 објавување на Одлуката за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , 

Могила и Новаци за учество  во финансирањето на Регионалниот ресурсен  

центар за слепи лица и лица со оштетен  вид за општините Битола, Ресен, 

Демир Хисар, Новаци и Могила – Битола 

 

     Се објавува Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска 

соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за 

учество  во финансирањето на Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и 

лица со оштетен  вид за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и 

Могила – Битола, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 

одржана на 26.02.2020 година 

 
Бр.09-513/3                                                                                      Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ “, бр.79/09), член 14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („ Службен весник на РМ“, бр 5/02 ), член 23 од Статутот 
на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен“, бр.7/2010, 13/2013, 
8/2015 и 11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден  
26.02.2020  година, донесе:  
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
 

за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка 
 помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за учество  
во финансирањето на Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и лица со 

оштетен  вид за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила - 
Битола 

 
Член 1 

 
Се продолжува меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, 

Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за учество во финансирањето на 
Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и лица со оштетен  вид за 
општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила – Битола 
воспоставена со Одлука за воспоставување на  меѓуопштинска соработка 
помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за учество  
во финансирањето на Регионалниот ресурсен  центар за слепи лица и лица со 
оштетен  вид за општините Битола, Ресен, Демир Хисар, Новаци и Могила – 
Битола бр. 08-1436/7 од 30.07.2018 година и склучен Договор за здружување 
финансиски средства  бр. 09-279/2  од 07.02.2019 година, заклучно сo 
31.12.2020 година. 

 
Член 2 

 
За продолжувањето на востановената меѓуопштинската соработка од 

член 1 на оваа одлука  општините  ќе склучат меѓусебен Анекс  договор. 
 

Член 3 
 

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник 
на општината Ресен.  
 
                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 
 
 
Бр. 08-428/7                                              Претседател на совет 
26.02.2020 год.                           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 објавување на Одлуката за за отпочнување на постапка за пристапување 

кон донесување наУПВНМ ЛЕЈКВЈУ  за Изградба на хотелски комплекси и 

мали комерцијални и деловни намени  КП119, КП 120,КП 121  м.в.,,Воденица ,, 

и дел од  КП 116  м.в.Дебела Шума  КО Отешево; (за изградба на објекти со 

намена Б1,Б5, ,Д1,Д2,)Општина  Ресен 

      Се објавува Одлуката за за отпочнување на постапка за пристапување кон 

донесување наУПВНМ ЛЕЈКВЈУ  за Изградба на хотелски комплекси и мали 

комерцијални и деловни намени  КП119, КП 120,КП 121  м.в.,,Воденица ,, и дел 

од  КП 116  м.в.Дебела Шума  КО Отешево; (за изградба на објекти со намена 

Б1,Б5, ,Д1,Д2,)Општина  Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на 

седницата одржана на 26.02.2020 година. 

 
Бр.09-513/4                                                                                   Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
            Врз основа на член 23  од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање ("(Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18 и 168/18) и член 16 став1 точка1 и член 23 став1 точка 6 од Статутот на 

Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 

11/2015), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден  26.02.    

2020 година ,донесе  

О Д Л У К А 

за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на 

УПВНМ ЛЕЈКВЈУ  за Изградба на хотелски комплекси и мали комерцијални и 

деловни намени  КП119, КП 120,КП 121  м.в.,,Воденица ,, и дел од  КП 116  

м.в.Дебела Шума  КО Отешево; (за изградба на објекти со намена Б1,Б5, 

,Д1,Д2,)Општина  Ресен 

Член 1 

             Се одобрува отпочнување постапка за пристапување  и донесување на 

Урбанистичка планска документација за вон населено место  за Изградба на 
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хотелски комплекси и мали комерцијални и деловни намени  КП119, КП 120,КП 

121  м.в.,,Воденица ,, и дел од  КП 116  м.в.Дебела Шума  КО Отешево; (за 

изградба на објекти со намена Б1,Б5,Д1,Д2,)Општина  Ресен, во површина од  

П=1,08ха.,Општина Ресен. 

  Граници на опфат   

      Границите на планскиот  опфат на УПВНМ  ЛЕЈКВЈУ  за изградба на 

хотелски комплекси и мали комерцијални и деловни намени  КП119, КП 120,КП 

121  м.в.,,Воденица ,, и дел од  КП 116  м.в.Дебела Шума  КО Отешево  (за 

изградба на објекти со намена Б1,Б5,В2,Д1,Д2,),Општина Ресен  и се движи по 

:     

 - На северозапад : седвижи по граница на КП119,навлегува во длабочина 

за 10м. во КП116 по должина на постоечки помошни објекти(магацини)и дел од 

КП120;  

         - На југ:Пролжува по граница на КП 121 и локален пат ;  

      -  На исток:Продолжува по граница на локален пат до пресек со граница на 

КП бр.118 на север –тениски игралишта. 

Вкупна површина на плански опфат изнесува           П= 1,08ха.                     

Член 2 

         Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на 

поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правни и физички лица. 

Член 3 

     Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник 

на Општина Ресен. 

 

 

                                           СОВЕТ НА  ОПШТИНА  РЕСЕН 

 

Бр. 08- 428/8                                                              Претседател  на совет 
26.02.2020  год.                                                          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 објавување на Одлуката  за Oтпочнување на постапка за пристапување кон 

донесување на ДУП за Измени и дополнувања на ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 

1, БЛОК 8 во Ресен Општина Ресен 

 

 

 Се објавува Одлуката  за Oтпочнување на постапка за пристапување кон 

донесување на ДУП за Измени и дополнувања на ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И 

ЗОНА 1, БЛОК 8 во Ресен Општина Ресен, што Советот на Општина Ресен ја 

донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 

 
 
 
 
Бр.09-513/5                                                                                      Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

      Врз основа на член 23  од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

("(Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16,64/18 и 

168/18) , член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. 

М. " бр.5/02), и член 16 став1,точка1 и член 23 став1 точка 6 од Статутот на 

Општината Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен,, 07/10 и 13/2013 ), Советот на 

Општина Ресен на седницата одржана на 26.02.2020 год. ,донесе  

 

О Д Л У К А 

Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на  

ДУП за Измени и дополнувања на ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 1, БЛОК 8 во 

Ресен Општина Ресен   
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Член 1 

 

             Се одобрува отпочнување постапка за пристапување  и донесување на 

ДУП за Измени и дополнувања на ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 1, БЛОК 8 во 

Ресен Општина Ресен  за Изградба на група класи на намени Г-дистрибуција и 

сервиси со основна класа Г2-лесна индустрија, А- домување со основна класа 

на намена: А2,Г2,Д1,Д2,Е1,Е2  со копатибилни класи на намена КО Ресен . 

                            

Граници на опфат:  

 

      Границите на планскиот  опфат за ДУП за Измени и дополнувања на ДУП 

ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 1, БЛОК 8 во Ресен Општина Ресен 

- На север-КП 4948, дел од КП 4962, КО Ресен и дел од ул.,,4та,, т.е. 

зафаќа дел од УЕ2 од ГУП за град Ресен. 

На североисток- по  осовинана улицата ,,Корчуланска,,  

-    На исток -  по осовина на речното корито ,,Голема Река; 

-    На југ- градица на ГУП за град Ресен. 

-   На запад-  граница на ГУП за град Ресен. 

           Вкупна површина на плански опфат на ДУП за Измени и дополнувања на 

ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 1, БЛОК 8 во Ресен Општина Ресен  е со 

површина од  6,06ха.       

Член 2 

                    Финансирањето на изработка на планот ќе се врши сo средства на 

поднесувачот на иницијативата /инвеститор/ правни и физички лица. 

Член 3 

     Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник 

на Општина Ресен. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр.  08-428/9                                                                Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                             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 објавување на   Програмата измена и дополнување на Програмата за Ф – 

Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички 

планови во Општина Ресен во 2020 година 

      Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за Ф – 

Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички 

планови во Општина Ресен во 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја 

донесе на седницата одржана на  26.02.2020 година. 

 
Бр.09-513/6                                                                                      Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                  Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 

Врз основа на чл. 17 став 1и 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање(,,Сл.Весник.РМ199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018 
и 168/18) и член 23 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен(,,Сл. Гласник 
Р.М. 01/2010,13/2013,8/2015,11/2015) Советот на Општина Ресен на седница 
одржана на 26.02.2020  год. донесе: 
               

 
                            ПРОГРАМA   за измена и дополнување на  
 
                                                    П Р О Г Р А М А 
 

Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање Изработка 
на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година 

 
Во  Програмата  Ф – Урбано планирање Ф10 – Урбанистичко планирање 

Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година 
донесена на седницата на Советот на Општина Ресен на ден 02.12.2020 год.  
под бр.08-2409 (Службен  гласник на Општина Ресен бр. 15)и Програмата за 
измена и дополнување на Програмата  Ф – Урбано планирање Ф10 – 
Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина 
Ресен во 2020 година  донесена под бр. 08-203 од 05.02.2020 год.(Службен 
гласник на Општина Ресен бр. 1/2020 се врши измена и дополнување и тоа:  
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Во делот :          
   V. Планови кои ќе се финансирани од физички и правни лица 
   
Се додава точка 14.(четиринаесет ) и гласи: 
 
    14.   Урбанистички план вон населено место – за Изградба на Г2-лесна 
индустрија на  КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2   КО Ресен Општина Ресен 
Општина Ресен со приклучок на магистрален пат,, А3,, и  дефинирана со 
граница на следниве катастарски парцели : КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2 во 
КО Ресен вон град. 
, Општина Ресен, за групи на класи на намена: 
o Г2   - лесна индустрија и  
и 30% компатибилни класи на намени. 
Граница на плански  опфат е дефинирана со граница на катастарските парцели 
КП 4546/2, КП 4550/1 и КП4550/2 и приклучок од магистралрн пат А3 
  
Површината на планскиот опфат  е од 2,20ха (21.940 м2 
 
                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

Бр. 08-428/10                                                         Претседател на совет 
26.02.2020год.                                                        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 објавување на Програмата за работа во областа на располагање со 

градежното земјиште сопственост на Р. Македонија на подрачјето на Општина 
Ресен за 2020 година 

                              

      Се објавува Програмата за работа во областа на располагање со 
градежното земјиште сопственост на Р. Македонија на подрачјето на Општина 
Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата 
одржана на 26.02.2020 година. 

 

 
 
Бр.09-513/7                                                                                     Градоначалник 
28.02.2020 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) Советот на 

Општина Ресен на седница одржана на ден  26.02.2020 год. ја донесе следната  

                                                          ПРОГРАМА 

За работа во областа на располагање со градежното земјиште сопственост на 

Р. Македонија на подрачјето на Општина Ресен за 2020 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, акционесрски 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 

- Да имаат потребен број вработени лица кои имаат поседуваат 

овластувања 

- Да имаат формирано Комисија за спроведувања на постапката за јавно 

наддавање и 
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- 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 2020 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.Урбанистички план за вон населено место за изградба на ,, ФИНСКО 

СЕЛО” на м.в МАРКОВА НОГА, КО ДОЛНО ДУПЕНИ, ОПШТИНА РЕСЕН, бр. 

на одлука на Совет на општина Ресен 07-277/9 од 15.02.2011 год(Службен 

гласник на Општина Ресен бр.01/2011) 

1.1 Табеларен приказ со податоци за предметните парцели 

Блок 1 

Ред.  
Бр. 

Површин
а 
на  

парцела  
во м2 

Површин
а 
за 

градба 
М2 

Висина 
во 

катови 

Бруто 
развиена 
површин

а 

Класи 
на  

наме
ни 

Намен
а на 

објекти
те 

Потре
бни 

Парки
нг 

места 

% 
На  

изград
еност 

Коеф. 
на  

изград
еност 

 

1.2.1 1143.21 256.00 П+Пк 512.00 А0 Викенд 
куќа 

4 22.39 0.45 

1.2.2 1144.49 256.00 П+Пк 512.00 А0 Викенд 
куќа 

4 22.37 0.45 

1.3.1 1144.30 256.00 П+Пк 512.00 А0 Викенд 
куќа 

4 22.37 0.45 

1.3.2 1145.02 256.00 П+Пк 512.00 А0 Викенд 
куќа 

4 22.36 0.45 

1.4.1 1116.68 256.00 П+Пк 512.00 А0 Викенд 
куќа 

4 22.93 0.45 

 

Градежните парцели од програмата за располагање со градежното 

земијште за 2020 год. се во целосна сопственост на Република 

Македонија. 

 

1.2 Графички приказ на парцелите кои се предмет на програмата 
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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 

2020 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  
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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 Димески, 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. 

V. ПРИХОДНА СТРАНА НА ПРОГРАМАТА 

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 спогода. 

 

VI. РАСХОДНА СТРАНА НА ПРОГРАМАТА 

Финансиските средства потребни за реализација на програмата се состојат од: 
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- 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.08-428/11                                                                      Претседател на совет 
 26.02.2020 год.                                                                 Никола Станковски с.р.  
Ресен 
 

8. 

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 објавување на Одлуката за одредување на вредноста на градежно 

неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за 

одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини 

 

  Се објавува Одлуката за одредување на вредноста на градежно неизградено 

земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на 

вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини, што Советот на 

Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 

 
Бр.09-513/8                                                                                   Градоначалник 
28.02.2020 година                                                               Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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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 47 од Статутот на 
Општина Ресен („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.7/2010, 13/2013, 
08/2015 и 11/2015), член 12 и 13 од Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижен имот („Службен Весник на РМ“ бр.54/2012...142/2014) и 
Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 
недвижен имот (објекти) на подрачјето на Општина Ресен бр.08-187/6 од 
29.01.2016 година („Службен Гласник на Општина Ресен“ бр.2/2016), Советот 
на Општина Ресен на седницата одржана на ден  26.02.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за  

градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на  

земјоделското земјиште по катастарски општини 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се одредува вредноста на градежно неизградено 
земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и вредноста на 
земјоделско земјиште по катастарски општини. 

Член 2 

 Пресметката на вредноста на градежното неизградено земјиште во 
градот Ресен во зависност од зоната ќе се изготвува согласно член 1 од 
Методологијата за процена на пазарната вредност на недвижен имот 
(„Службен Весник на РМ“ бр.54/2012...142/2014), по цена утврдена од Советот 
на Општина Ресен. 

                            

Член 3 

 Цената за метар квадратен градежно неизградено земјиште во Ресен 
према зонирањето ќе се движи: 

Во Ресен 

Зона 1. 

-подзона 1.1...................3.100,00 ден./м² 

-подзона 1.2...................2.150,00 ден./м² 

Зона 2.............................1.250,00 ден./м² 
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Зона 3................................310,00 ден./м² 

 Туристички населби, вилски населби и сите приобални делови 
надвор од населени места: Асамати, Претор, Крани, Сливница, Д.Дупени, 
Сирхан Отешево, Царина, Стење и Коњско – цена 1.845,00 ден./м². 

 Во селата и тоа: 

 -1. група: Асамати, Претор, Крани, Д.Дупени, Брајчино, Љубојно, 
Штрбово, Сливница, Наколец, Царев Двор, Јанковец, Стење и Коњско - цена 
930,00 ден./м². 

 -2. група: Арвати, Курбиново, Подмочани, Грнчари, Долна Бела Црква, 
Горна Бела Црква, Козјак, Сопотско, Дрмени, Езерани, Перово, Волкодери, 
Покрвеник, Шурленци и Избиште - цена 615,00 ден./м².  

 -3. група: Евла, Г.Дупени, Болно, Златари, Крушје, Стипона, Петрино, 
Лавци, Прељубје, Лескоец, Рајца, Отешево, Кривени, Лева Река и Илино - цена 
310,00 ден./м². 

Член 4 

 Вредноста на земјоделското земјиште за катастарски општини на Ресен 
и селата изразени во денари, по м², ќе изнесува по таблицата за проценка на 
земјоделското земјиште што е составен дел на оваа Одлука. 

Член 5 

 Со донесување на оваа Одлука престанува да важи одлуката за 
одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен 
и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското 
земјиште по катастарски општини, бр.08-537/20 од 14.03.2019 година. 

Член 6 

                       

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен 
Гласник на Општина Ресен“. 

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр.08- 428/12                                                                 Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                              Никола Станковски с.р. 
 Ресен  
 

 

 



I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.

Ниви 90.00 81.00 72.90 65.70 59.10 53.10 47.80 42.30

Овошна градина 180.00 162.00 145.80 131.20 118.10 106.20 / /

Интензивна овошна градина 225.00 202.50 182.30 164.00 147.60 132.80 / /

Лозја 117.00 105.30 94.70 85.30 76.80 69.10 / /

Ливади 54.00 48.60 44.00 39.30 35.40 31.90 28.60 /

Пасишта 45.00 40.50 36.50 32.70 29.50 26.50 23.80 21.40

Шуми 30.00 27.00 24.30 21.90 19.70 17.70 16.00 14.40

Трска 10.00 9.00 8.10 7.30 6.50 5.80 5.20 4.50

I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.

Ниви 72.00 64.80 58.30 52.50 47.20 42.50 36.00 31.50

Овошна градина 135.00 121.50 109.30 98.10 88.50 79.60 / /

Т А Б Л И Ц А
                                                              ЗА ПРОЦЕНКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ                                        денари х 1м2

I.Ресен, Јанковец, Царев Двор, Дрмени, Езерани, Горна Бела Црква, Козјак, Долна Бела Црква, Перово, Покрвеник, Волкодери, Наколец, Асамати, 

Избишта, Шурленци, Грнчари, Подмочани 

К        Л        А        С        А
К  У  Л  Т  У  Р  А

II. Стење, Прељубје, Евла, Горно Дупени, Болно, Лавци, Долно Дупени, Штрбово, Крани, Арвати, Сливница, Рајца, Курбиново, Сопотско, Кривени, 

Љубојно, Претор

К  У  Л  Т  У  Р  А
К        Л        А        С        А

Овошна градина 135.00 121.50 109.30 98.10 88.50 79.60 / /

Интензивна овошна градина 180.00 162.00 145.80 131.20 118.00 106.20 / /

Лозја 90.00 81.00 72.90 65.70 59.10 23.10 / /

Ливади 36.00 32.40 29.20 26.30 23.60 21.20 18.00 /

Пасишта 27.00 24.30 21.90 19.70 17.70 15.90 12.60 10.80

I. II. III IV. V. VI. VII. VIII.

Ниви 45.00 40.50 36.50 32.70 29.50 26.50 23.80 21.40

Овошна градина 90.00 81.00 72.90 65.70 59.10 53.10 / /

Интензивна овошна градина 135.00 121.50 109.30 98.10 88.50 79.60 / /

Лозја 63.00 56.70 51.00 45.90 41.40 36.90 / /

Ливади 27.00 24.30 21.90 19.70 17.70 15.90 14.40 12.90

Пасишта 18.00 16.20 14.60 13.10 11.70 10.50 9.40 8.50

Забелешка: Целосно уништена парцела се цени на пониската култура (пр.овошна градина- како нива)

III.Крушје, Лева Река, Лескоец, Петрино, Коњско, Отешево, Брајчино, Златари, Стипона, Илино

К  У  Л  Т  У  Р  А
К        Л        А        С        А
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9. 
 

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 објавување на Одлуката за редовно ажурирање на ,,Процената за 

загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен од сите ризици и 

опасности,, 

      Се објавува Одлуката за редовно ажурирање на ,,Процената за 

загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен од сите ризици и опасности” што 

Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 26.02.2020 

година 

Бр.09-513/9                                                                                    Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 

 
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 47 од Статутот на 
Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен" бр.7/2010, 13/2013, 
08/2015 и 11/2015) и член 14 став 1 од  Уредбата за Методологијата за 
изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република 
Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, 
начинот на чување и ажурирање, како и определување на субјектите во 
системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од 
проценатата (,,Службен весник на РМ’’ бр.13/2011), Советот на Општина Ресен 
на седницата одржана на ден  26.02.2020 година, донесе  

 
 

 
                                                       О Д Л У К А  

за  редовно ажурирање на „ Процената на загрозеноста на подрачјето на 
Општина Ресен  од сите ризици и опасности“ 

 
 

 
Член 1 
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Предмет на оваа одлука е редовно ажурирање на „Процената на 
загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен  од сите ризици и опасности’’. 
 
 

Член 2 
 

Активностите околку редовното ажурирање на „Процената на 
загрозеноста на подрачјето на Општина Ресен, од сите ризици и опасности, 
започнуваат од првиот квартал од годината, а обврската  да изврши 
ажурирање има Регионалниот центар за управување со  кризи - Ресен. 
 

Член 3 
 

Оваа одлука стапува во сила со денот на објавување во Службен 
Гласник на Општина Ресен. 
 

 
                                  СОВЕТ НА ОПШТИНА  РЕСЕН  
 

Бр. 08-  428/13                                                                   Претседател на совет                                                                                     
26.02.2020 год.                                                                 Никола Станковски с.р. 
Ресен  

10. 
 

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 објавување на Заклучокот по Извештајот за работата на Советот на 
Општина Ресен за период 2019 година 

 

      Се објавува Заклучокот по Извештајот за работата на Советот на Општина 
Ресен за период 2019 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на 
седницата одржана на  26.02.2020 година. 
 
 
 
 
Бр.09-513/10                                                                                     Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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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 26.02.2020 година, откако го разгледа 

Извештајот за работата на Советот на Општина Ресен за 2019 година, го 

донесе следниот: 

З А К Л У Ч О К 

СЕ УСВОЈУВА  Извештајот за работа на Советот на Општина Ресен за 2019 

година. 

                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 

 Бр.08- 428/14                                                                      Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                                  Никола Станковски с.р. 
Ресен 
                            

11. 
 

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

(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 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 објавување на Заклучокот по Барањето за поставување на улично 
осветлување од граѓани од ул.,,29-ти Ноември,, -Ресен 

 

      Се објавува Заклучокот по Барањето за поставување на улично 
осветлување од граѓани од ул.,,29-ти Ноември,, -Ресен, што Советот на 
Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 
 
 
 
 
 
Бр.09-513/11                                                                                  Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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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 26.02.2020 година, откако го разгледа 

барањето за поставување на улично осветлување од граѓани на ул.“29- ти 

Ноември“ Ресен    го донесе следниот: 

 

                                        З А К Л У Ч О К  

      СЕ задолжуваат службите на Општинската администрација на 

Општина Ресен да побараат согласност од приватниот партнер од Јавното 

приватно партнерство „ Џем-даг –ин“ за поставување на дополнителни улични 

светилки. 

                                              СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 Бр.08- 428/15                                                               Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                            Никола Станковски с.р. 
 Ресен 
 

12. 
 

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

(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 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 објавување на Заклучокот по Збирниот Извештај од проценетата штета од 
атмосферска непогода-врнежи од град и луња на територијата на Општина 

Ресен 
 

      Се објавува Заклучокот по Збирниот Извештај од проценетата штета од 
атмосферска непогода-врнежи од град и луња на територијата на Општина 
Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 
26.02.2020 година. 

 

 
 
Бр.09-513/12                                                                                 Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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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 26.02.2020 година, откако го разгледа 

Збирниот извештај  за проценетата штета од атмосверска непогода –врнежи од 

град и луња на територијата на Општина Ресен,  го донесе следниот: 

 

                                        З А К Л У Ч О К 

 

СЕ УСВОЈУВА ЗБИРНИОТ ИЗВЕШТАЈ за проценетата штета од 

атмосферската непогода – врнежи од град и луња на  територијата на 

Општина Ресен. 

                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

Бр.08-428/16                                                                    Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                               Никола Станковски с.р. 
 Ресен 
 

13. 

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

(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 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 објавување на Заклучокот по Барањето од група на граѓани  за 
формирање група –паралелка за деца од турската националност  до Детската 
градинка „11-ти Септември“ Ресен  
 

      Се објавува Заклучокот по Збирниот по Барањето од група на граѓани  
за формирање група –паралелка за деца од турската националност  до 
Детската градинка „11-ти Септември“ Ресен , што Советот на Општина Ресен го 
донесе на седницата одржана на 26.02.2020 година. 
 
 
Бр.09-513 /13                                                                                 Градоначалник 
28.02.2020 година                                                                 Живко Гошаревски с.р. 
Р е с е н 
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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 26.02.2020 година, откако го разгледа 

Барањето од група на граѓани  за формирање група –паралелка за деца од 

турската националност  до Детската градинка „11-ти Септември“ Ресен ,  го 

донесе следниот: 

 

                                                        З А К Л У Ч О К 

 

          Се одобрува барањето. 

           Се задолжуваат службите да спроведат постапка согласно Законот за 

заштита на децата за формирање на паралелка за децата од турската 

националност. 

 

                                   СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Бр.08-428/17                                                                  Претседател на совет 
26.02.2020 год.                                                             Никола Станковски с.р. 
 Ресен 
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