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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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување Решението за избор на 

претседател и членови на 
Верификационата комисија 

1. Го објавувам Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05) и член 9 од 
Деловникот на Советот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 15/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.04.2011 
год., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 

1. Се избираат претседател и членови на 
Верификационата комисија на Советот на 
Општината Битола во состав: 

 
За претседател Димче Попов  
За членови: 
Николина Ристевска,  
Лилјана Обедниковска,  
Томислав Стојчевски и  
Валентин Груевски  
 
2. Верификационата комисија, врз осно-

ва на известувањето од Oпштинската избор-
на комисија, доставеното уверение од стра-
на на членот на Советот, како и по утвр-
дувањето на неговиот идентитет, поднесува 
извештај до Советот со предлог за верифи-
кација на мандатот на членот на Советот на 
Општината Битола. 

  
3. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за верифи-
кација на мандатот на член на Советот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за верификација на мандатот на член на 

Советот на Општината Битола 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

Советот на Општината Битола Маргарита 
Ивановска, избрана на локалните избори 
одржани на 22.03.2009 година од листата на 
кандидати на ВМРО-ДПМНЕ и Здружената 
коалиција. 

 
Член 2 

Мандатот на новоизбраниот член на Со-
ветот ќе трае до крајот на мандатот на 
членовите на Советот на Општината 
Битола. 

 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 
усвојување Oперативниот план и 
Програмата за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
каналскиот систем, јавната депонија и 

ѓубриштата на град Битола за 2011 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Oперативниот план и Програмата за 
спроведување на превентивна систематска 
дератизација на каналскиот систем, јавната 
депонија и ѓубриштата на град Битола за 
2011 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Опертивен план и 
Програмата за спроведување на 
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превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 

и ѓубриштата на град Битола за 2011 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програмата за спроведување на превен-
тивна систематска дератизација на канали-
зациониот систем, јавната депонија и ѓу-
бриштата на град Битола за 2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 
усвојување Превентивниот план и 

Програмата за контрола и уништување на 
комарците на подрачјето на Општината 

Битола за 2011 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Превентивниот план и Програмата за 
контрола и уништување на комарците на 
подрачјето на Општината Битола за 2011 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.04.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Превентивен план и 

програма за контрола и уништување на 
комарците на подрачјето на Општината 

Битола во 2011 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Превентивниот план 
и програма за контрола и уништување на 
комарците на подрачјето на Општината 
Битола за 2011 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Програмата за санација на 
Реката Драгор 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Програмата за санација на Реката 
Драгор, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.04.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Програмата за санација на 

Реката Драгор 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за сана-
ција на Реката Драгор.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 

усвојување Програмата за чистење и 
одржување на ободните канали во Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Програмата за чистење и одржување 
на ободните канали во Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 

Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Програмата за чистење и 

одржување на ободните канали во Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за чисте-
ње и одржување на ободните канали во 
Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 

усвојување Финансовиот план за работа на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2011 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Финансовиот план за работа на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2011 година, доне-
сен на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К  
за усвојување Финансовиот план за работа 
на ЈП „Комуналец“ Битола за 2011 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 

усвојување Финансовата програма за 
одржување јавната чистота на јавните 
површини на подрачјето на Општината 

Битола во 2011 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Финансовата програма за одржување 
јавната чистота на јавните површини на 
подрачјето на Општината Битола во 2011 
година , донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.04.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 

Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Финансовата програма за 
одржување јавната чистота на јавните 
површини на подрачјето на Општината 

Битола во 2011 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програ-
ма за одржување јавната чистота на јавните 
површини на подрачјето на Општината 
Битола во 2011 година 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за 

усвојување Финансовата програма за 
одржување на јавните зелени површини 
на подрачјето на Општината Битола во 

2011 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Финансовата програма за одржување 
на јавните зелени површини на подрачјето 
на Општината Битола во 2011 година , до-
несен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Финансовата програма за 
одржување на јавните зелени површини 
на подрачјето на Општината Битола во 

2011 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програ-
ма за одржување на јавните зелени површи-
ни на подрачјето на Општината Битола во 
2011 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за  

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на  ДУП за 

,,Јени Маале 2 дел“ Блок 1 - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на ДУП за ,,Јени Маале 2 дел“ 
Блок 1 - Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

Врз основа на член 11, 17 ,17-а став 1 и 2 
и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 
91/2009, 124/2010 и 18/2011) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 28.04.2011 година, донесе 

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

„Јени Маале 2 дел“ Блок 1 - Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапу-

вање кон изработка и донесување на ДУП 
за ,,Јени маале 2 дел“ Блок 1 – Битола. 

Границата на овој ДУП е: на исток по 
осовина на источен крак на ул. ,,Даме 
Груев“, на југ по осовина на ул. ,,Булевар 1 
ви Мај“, на запад по осовина на ново-
предвидена сообраќајница со ДУП, а на 
север се движи по осовина на ул. ,,Даме 
Груев“. 

Опфатот на вака предложениот План 
има приближно површина од 6.15 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ДУП за ,,Јени 
маале 2 дел“ Блок 1 - Битола, ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола”. 

 
Бр.07-890/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за  прифаќање 
на трајно користење на недвижна ствар во 
сопственост на Република Македонија без 

надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за за прифа-
ќање на трајно користење на недвижна 
ствар во сопственост на Република Македо-
нија без надоместок, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 22 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 2 од 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на недвижна ствар на Општината 
Битола („Сл. весник на РМ“ бр. 27/2011), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење на 
недвижна ствар во сопственост на 

Република Македонија без надоместок 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола 

прифаќа трајно да ги користи без надо-
месток недвижните ствари кои се наоѓаат во 
Касарната „Стеван Наумов – Стив“ во 
Битола на КП бр. 17595/1, запишни во ИЛ 
бр. 26860, за КО Битола викано место Хера-
клеа, сопственост на Република Македонија 
и тоа: 
– објект бр. 14 (по старо бр. 9) со вкупна 

површина од 319 м2; 
– објект бр. 49 (по старо бр. 3) со вкупна 

површина од 2.608 м2; 

– објект бр. 50 (по старо бр. 4) со вкупна 
површина од 1.440 м2; 

– објект бр. 51 (по старо бр. 95) со вкупна 
површина од 1.317 м2; 

– објект бр. 52 (по старо бр. 94) со вкупна 
површина од 1.326 м2; 

– објект бр. 53 (по старо бр. 93) со вкупна 
површина од 1.326 м2; 
 

Член 2 
За примопредавањето на недвижната 

ствар ќе се состави записник. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-890/13               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за  прифаќање 
во сопственост на недвижни ствари на 

Општинта Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
во сопственост на недвижни ствари на 
Општината Битола без надоместок, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 22 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 2 од 
Одлуката за престанок на трајно користење 
и давање во сопственост на недвижни 
ствари на Општината Битола („Сл. весник 
на РМ“ бр. 52/2011), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.04.2011 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање во сопственост на 

недвижни ствари на Општината Битола без 
надоместок 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола при-

фаќа во сопственост без надоместок недви-
жните ствари со површина под објект од 
948 м2 и површина од 1.741 м2 од кои 
подрум 150 м2, приземје 792 м2, приземје 12 
м2 и сутерен 787 м2 на КП бр. 2797/2; 
површина под објект од 87 м2 на КП бр. 
2796; двориште со површина од 7.296 м2 на 
КП бр. 2791; двориште со површина од 400 
м2 на КП бр. 2797/1; и двориште со 
површина од 230 м2 на КП бр. 2797/3, 
лоцирани на ул. „Иван Милутиновиќ“ КО 
Битола 4, евидентирани на Имотен лист бр. 
70076. 

 
Член 2 

За примопредавањето на недвижните 
ствари ќе се состави записник. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/14               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 

(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на трајно користење на движни ствари во 
сопственост на Република Македонија без 

надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење на движни ствари во 
сопственост на Република Македонија без 
надоместок, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 22 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), а во врска со член 2 од 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општината 
Битола („Сл. весник на РМ“ бр. 50/2011), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење на 

движни ствари во сопственост на 
Република Македонија без надоместок 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола при-

фаќа трајно да ги користи без надоместок 
движните ствари: отпадно железо – 2.000 
кгр. 

 
Член 2 

За примопредавањето на движните 
ствари ќе се состави записник. 
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/15               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

ослободување од плаќање надоместок за 
уредување на градежно земјиште за 

изградба на објекти за производство на 
енергија на подрачјето на Општината 

Битола кои користат обновливи извори на 
енергија во Република Македонија 

1. Ја објавувам Одлуката за ослободу-
вање од плаќање надоместок за уредување 
на градежно земјиште за изградба на об-
јекти за производство на енергија на под-
рачјето на Општината Битола кои користат 
обновливи извори на енергија во Република 
Македонија, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 9 од Законот за 

енергетика ( „Сл. весник на РМ“ бр. 16/11), 
член 22 од Законот за локална самоуправа 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 16 и 
70 од Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 

Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година донесе 

ОДЛУКА 
за ослободување од плаќање надоместок 
за уредување на градежно земјиште за 
изградба на објекти за производство на 
енергија на подрачјето на Општината 

Битола кои користат обновливи извори на 
енергија во Република Македонија 

Член 1 
Со оваа Одлука се ослободуваат од пла-

ќање на надоместок за уредување на гра-
дежно земјиште сите инвеститори кои ќе 
градат објекти за производство на енергија 
на подрачјето на Општината Битола кои 
користат обновливи извори на енергија во 
Република Македонија. 

Инвеститорот е должен да изврши са-
моуредување на градежното земјиште.  

 
Член 2 

Ова ослободување се врши согласно 
енергетската политика на Република Ма-
кедонија за унапредување на енергетската 
ефикасност и поттикнување на користење 
на обновливи извори на енергија и актив-
ностите на општините за зголемување на 
енергетската ефикасност и производство на 
енергија од обновливи извори на енергија. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/16               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за доделување 
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финансиска помош од Буџетот на 
Општината Битола на Сојуз на спортови - 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за за доделу-
вање финансиска помош од Буџетот на 
Општината Битола на Сојуз на спортови - 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 од Одлуката за 

определување на критериуми за одредување 
на финнсиска помош од Буџетот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 15/08) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување финансиска помош од 

Буџетот на Општината Битола на Сојуз на 
спортови - Битола 

Член 1 
На Сојуз на спортови - Битола му се 

доделуваат 350.000 денари од Буџетот на 
Општината Битола, за реализирање на 
програмски активности. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/17               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 

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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за доделување 

финансиска помош од Буџетот на 
Општината Битола на Општинскиот сојуз 

на училишен спорт - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за за доделу-
вање финансиска помош од Буџетот на 
Општината Битола на Општинскиот сојуз 
на училишен спорт - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 од Одлуката за 

определување на критериуми за одредување 
на финнсиска помош од Буџетот на Опш-
тината Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување финансиска помош од 

Буџетот на Општината Битола на 
Општински сојуз на училишен спорт - 

Битола 

Член 1 
На Општински сојуз на училишен спорт 

- Битола му се доделуваат 350.000 денари 
од Буџетот на Општината Битола, за 
реализирање на програмски активности. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/18               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Правилник за користење на 
просторот во зоната во текот на градбата, 

по завршувањето на истата како и 
организирање на комуналните дејности во 

границите на зоната 

1. Ја објавувам Заклучокот за усвојување 
Правилник за користење на просторот во 
зоната во текот на градбата, по завршу-
вањето на истата како и организирање на 
комуналните дејности во границите на 
зоната, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.04.2011 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Правилник за користење на 
просторот во зоната во текот на градбата, 

по завршувањето на истата како и 
организирање на комуналните дејности во 

границите на зоната 

1. СЕ УСВОЈУВА Правилникот за ко-
ристење на просторот во зоната во текот на 
градбата, по завршувањето на истата како и 
организирање на комуналните дејности во 
границите на зоната.  

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/19               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Правилникот за  

определување на обемот на уредување и 
степенот на опремување на градежното 

земјиште со комунални објекти и 
инсталации, надоместокот и начинот на 
здружување и насочување на средствата 

за уредување на земјиштето 

1. Го објавувам Правилник за опреде-
лување на обемот на уредување и степенот 
на опремување на градежното земјиште со 
комунални објекти и инсталации, надомес-
токот и начинот на здружување и насочу-
вање на средствата за уредување на земјиш-
тето, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.04.2011 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 
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Врз основа на член 59 став 4 од Зконот 
за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ 
бр.82/2008, 143/2008 и 56/2010), Правил-
никот за степенот на уредувањето на град-
ежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината за трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденост 
(„Сл.весник на РМ“ бр.88/09; 157/09; 63/10; 
98/10; 13/11 и 24/11) и врз основа на член 22 
точка 26 од Статутот на Општина Битола 
(„Сл.гласник на Општина Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општина Битола на својата 
седница, одржана на ден 28.04.2011 год. 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
за определување на обемот на уредување 
и степенот на опремување на градежното 

земјиште со комунални објекти и 
инсталации, надоместокот и начинот на 
здружување и насочување на средствата 

за уредување на земјиштето 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

Со овој правилник се уредуваат рабо-
тите што го сочинуваат обемот на уреду-
вање и степенот на опремување на градеж-
ното земјиште со комунални објекти и 
инсталации, се определува надоместокот и 
начинот на здружување на средствата за 
уредување на земјиштето. 

 
II ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 2 

Уредувањето на градежното земјиште во 
градски реон опфаќа: 
1. Подготвување и расчистување на 

градежното земјиште, и 
2. Опремување на градежното земјиште со 

комунални објекти и инсталации 
 

Член 3 

Подготвување и расчистување на гра-
дежното земјиште опфаќа: 
• Изготвување урбанистички планови со 

инфраструктура 

• Оформување и обезбедување на геодетска 
документација, подлоги и елаборати 

• Изработка на елаборати за експропијација  
• Регулирање на имотно правните односи со 

сопствениците на имотот 
• Отстранување, преместување на посто-

јаните комунални објекти инсталации што 
сметаат при градбата и користењето на 
објектот 

• Преселување на станарите и покуќнината 
• Рушење на објектите и пренесување на 

шутот од урнатите работи до кота на 
самониклива почва 

• Основни геомеханички испитување на 
теренот 

• Асанациони работи (израмнување на 
земјиштето, насипување, одводнување, 
осигурување од лизгање, расчистување на 
земјиштето од депонии земја и растенија и 
други асанациони зафати) 

• Програмирање на уредувањето 
 

Чл. 4 

Под поимот израмнување на земјиштето 
како дел од асанационите работи се сметаат: 
израмнување на теренот во рамките на 
општата нивелета-нагибот на теренот со 
израмнување на сите нерамнини кои изле-
гуваат надвор од тие рамки, односно до кота 
на природната конфигурација на теренот, а 
не доведување на земјиштето во хоризон-
тална положба. За објекти кои се градат во 
постојниот дел на градот на свои земјишта 
не се врши расчистување на теренот. 

 
Чл. 5 

Под поимот одводнување на земјиштето 
како дел од асанационите работи се сме-
таат: зафаќање и одводнување на површин-
ските води од населбите, но не и од самата 
локација. 

 
III СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 6 

Опремувањето на градежното земјиште 
со комунални објекти и инсталации опфаќа 
две групи: 
• Опремување на земјиштето со основни 

инфраструктурни објекти и инсталации 
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содржани во генералните урбанистички 
планови и плановите за вон населени 
места - од заедничко користење 

• Опремување на земјиштето со секундарни 
инфраструктурни објекти и инсталации 
опфатени со деталните урбанистички 
планови - од индивидуално користење на 
објектот. 
 

Чл. 7 

Опремувањето на земјиштето со 
основни инфраструктурни објекти и инста-
лации опфаќа: 
• основни градски сообраќајници (маги-

стрални и примарни) 
• магистрални и примарни водоводи за 

довод на вода во населбите и други 
водоснабдителни објекти: 

• колектори за одвод на фекална и атмос-
ферска вода 

• пречистителни станици 
Средства за проектирање и изградба на 

објектите од овој член се обезбедува од 
надоместокот за употреба на градежното 
земјиште, стопанските субјекти, самопри-
донеси, Републички средства и други из-
вори на средства. 

 
Член 8 

Степенот на уреденост на градежното 
земјиштето со секундарни инфраструктурни 
објекти се определува на основа обемот на 
опременост на земјиштето со објекти и 
инсталации кои се потребни за задово-
лување на заедничката и индивидуалната 
потрошувачка, до границите на градежната 
парцела. 

Степенот на уреденост на градежното 
земјиште од став 1 на овој член може да 
биде основен, повисок или понизок од 
основниот. 

 
Член 9 

Основен степен на уреденост на градеж-
ното земјиште со комунална инфра-
структура опфаќа : 
• непречен пристап до градежната парцела 

од јавен пат (улица со тротоари), пешачки 
патеки и други површини согласно 
урбанистички планови, 

• подземна електрична мрежа, 

• улично осветлување, 
• водоводна мрежа, 
• фекална канализација и 
• атмосферска канализација 

 
Член 10 

Повисок степен на уреденост на 
градежното земјиште со комунална 
инфраструктура ги опфаќа објектите од чл.9 
како и : 
• ПТТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа, 
• топлификациона мрежа, 
• паркинг простори, 
• гасоводна мрежа и 
• пречистителна станица за отпадни води 

 
Член 11 

Понизок степен на уреденост на градеж-
ното земјиште со комунална инфраструк-
тура опфаќа: 
• непречен пристап до градежната парцела 

од некатегоризиран јавен пат,  
• подземна електрична мрежа, 
• сопствено водоснабдување (нема приклу-

чок на водоводна мрежа), 
• септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација) , 
• сопствен одвод на атмосферски води (нема 

приклучок на атмосферска канализација), 
• нестандардно улично осветлување и 
• надземна нестандардна електрична мрежа 

Член 12 

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште се утврдуваат во согласнот со 
реалните трошоци направени за соодвет-
ните степени на уреденост на градежното 
земјиште со објектите на комунална инфра-
структура согласно чл.9; чл.10; чл.11 на овој 
правилник, во кои се засметани и трошо-
ците за хидротехнички услови за приклу-
чоци. 

 
Член13 

Партерното уредување на локацијата 
според изготвениот проект (пристапите на 
објектот од улицата до влезовите на об-
јектот, осветлувањето сврзано со објектот 
како и приклучоците на објектот од приклу-
чните места на секундарната мрежа преку 
хидротехничките услови, енергетската со-
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гласност) затоа што истите се составен дел 
на инсталациите на објектот и остануваат 
сопственост на инвеститорот паѓаат на 
негов товар. 

Претходно изградените инсталации до-
колку остануваат под објектот, нивната 
заштита паѓа на товар на инвеститорот, 
односно корисникот на локацијата. 

 
IV УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 14 

Просечниот надоместок за уредување на 
градежното земјиште по 1м² изградена 
корисна површина на објект во градскиот 
реон се утврдува во зависност од висината 
на градежната цена по 1м² станбен односно 
деловен простор, намена на објектот (стан-
бен-деловен), локалитет на кој се гради 
објектот (зона) и вид на објектот (ко-
лективна или индивидуална станбена 
зграда). 

Појдовна големина во пресметување на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште се утврдува со програмата за уре-
дување на градежното земјиште (во ната-
мошниот текст програма), а на истата во 
текот на годината ќе се врши индексација 
според движењето на цените на индус-
триските производи и порастот на платите 

на Републиката што ги објавува Репу-
бличкиот завод за статистика, при што за 
месеците за кои не е објавен ќе се приме-
нува како претпоставен последниот објавен 
индекс во однос на предходниот месец. 

Индексацијата во смисла на претход-
ниот став на овој член ќе ја пресметува 
субјектот надлежен за уредување на гра-
дежното земјиште. 

 
Чл.15 

При пресметување на приходите, во 
програмата ќе се зема просечниот износ на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште помножен со нето изградена повр-
шина согласно утврдените стандарди, при 
што односот нето површина ќе претставува 
80% од бруто површината на објектите што 
ќе се градат. 

 
Член 16 

Висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште во зависност од уре-
деноста на градежното земјиште, се пресме-
туваат врз основа на новата корисна повр-
шина што ќе се гради, што претставува збир 
на нето површините по метар квадратен на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверениот основен проект и анекс 
на основниот проект, помножена со след-
ните коефициенти: 

 
 
 

1. СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ коеф. 
  
 - станбени простории 1,0 

 - станбени простории во поткровје со висина до 2,50 со надзидок до 1,5м 0,2 

 - станбени простории во поткровје со висина до 2,50 и надзидок  
поголем од 1,5м –max. до 2,0м 0,5 

 - станбени простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см 0,5 

 - галерии со висина помала од 2,5м  0,8 

 - лоѓија затворена од три страни 0,4 

 - подлоѓија затворена од две страни 0,3 

 - балкони, тераси 0,2 

 - заеднички проодни тераси, пасажи,  0,2 

 - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба  0,3 
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 - трафостаници од 35 КВ во објектот и надвор од објектот 0,3 

 - трафостаници од 20(10) КВ во објектот и надвор од објектот 0,2 

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,3 

 - стражарници, управител, простории за домар  0,5 

 - отворени базени во дворно место 0,2 

 - паркиралишта и гаражи 0,1 

  

2. ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ коеф. 

 - простории 1,0 

 - простории во поткровје со висина до 2,50 и со надзидок до 1,5м 0,6 

 - простории во поткровје со висина до 2,50 и надзидок поголем  
    од 1,5м – max. до 2,0м 0,8 

 - магацини 0,5 

 - деловни простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см 0,8 

 - деловни простории во визба вкопани повеќе од 1,0м 0,5 

 - галерии со помала висина од 2,5м 0,8 

 - помошни простории, остава за гориво, котлара  0,3 

 - трафостаници од 35 КВ во објектот и надвор од објектот 0,4 

 - трафостаници од 20(10) КВ во објектот и надвор од објектот 0,3 

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,5 

 - паркиралишта и гаражи 0,1 

 - лоѓија затворена од три страни 0,5 

 - подлоѓија затворена од две страни 0,3 

 - балкони, тераси 0,4 

 - отворен наткриен простор 0,3 

     

3. ДРУГИ ОБЈЕКТИ коеф. 

 - катни гаражи 0,2 

 - спортски покриени објекти 0,5 

 - спортски откриени објекти 0,3 

 - гасни станици, и базни станици – за 50% од површина на локацијата  1,0 

 - отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата 1,0 

 - базени 0,2 

 - трафостаници над 35 КВ  1,0 
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4. ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ 

 Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ коеф. 

 - Г1 тешка и загадувачка индустрија 0,05 

 - Г2 лесна и незагадувачка индустрија 0,05 

 - Г3 сервиси 0,05 

 - Г4 стоваришта 0,05 
 
 

5. ЗА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И НЕЈЗИНИ ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ 
(продавници, кафетерии и ресторани, авто салони, помошни простории) коеф. 

 - продажни простории на бензиски пумпни станици 1,00 

 - услужни простории на бензиски пумпни станици 1,00 
 
 

6. ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ 
 
Б5 – УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ И ОДМОРАЛИШТА 

 

 А4 – ХОТЕЛ, МОТЕЛ, ПЛАНИНАРСКИ ДОМ И ЛОВЕН ДОМ 
 коеф. 

 - сите простории 0,05 
 
 
- По исклучок од став 1 на овој член, во 

новата корисна површина што ќе се гради 
согласно заверената проектна документа-
ција не се пресметува површината на: 
• ѕидовите и други конструктивни елементи, 
• инсталационите канали, 
• окната за лифтови, 
• окна на врати  
• отворени паркиралишта 
• подземни резервоари 

 
- За објекти од став 1 на овој член со 

височина над 32 ката, висината на тро-
шоците за уредување на градежното зем-
јиште, во зависност од степенот на уре-
деност на градежното земјиште, се пресме-
тува на 27% од вкупно пресметаната 
површина согласно став (1) и (2) од овој 
член. 

 
- За агро берзи, откупно дистри-

бутивни центри или пазари, висината на 
трошоците за уредување на градежното 
земјиште, се пресметува на 50% од 

вкупно пресметаната површина, соглас-
но став (1) и (2) од овој член. 

 
- Дефинирањето на поедини нивоа во 

објектот во смисла на овој правилник без 
оглед за која намена се користи е според 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
проектирање на објекти. 

- Ако потпокривниот простор се изве-
дува во повеќе нивоа, надоместокот со кое-
фициент 0,2 се применува само за послед-
ното ниво сметано оддолу нагоре. 

 
Член 17 

За доградба и надградба се плаќа на-
домест за уредување на градежното земјиште 
согласно коефициентите предвидени во чл.16, 
а во зависност од м², корисни површини кои 
се проектирани за доградба и надградба. 

 
Член 18 

За реконструкција на објекти во пос-
тојниот габарит на објектот не се плаќа 
надомест за уредување на градежното зем-
јиште. 
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За реконструкција на објекти – темелна 
реконструкција со дислокација на објектот 
инвеститорите плаќаат надомест за уреду-
вање на градежното земјиште 30% во однос 
предвидените коефициенти од чл.16 на овој 
Правилник. 

 
Член 19 

За пренамена на објектите (станбени и 
помошни) во деловни се наплатува едно-
кратен надомест за уредување на градеж-
ното земјиште во висина што преставува 
разлика од претходно наплатениот надомест 
до полниот износ што треба да се плати за 
намената што ќе ја добие објектот или дел 
од објектот, а средствата се неповратни. 

Надоместокот за пренамена од деловен 
во станбен простор не се наплатува. 

 
Член 20 

Не се плаќа надомест за уредување на 
градежното земјиште при обнова на објекти 
кои се порушени од пожари, поплави и 
снегови и тоа само за градба што одговара 
на првобитната состојба. 

 
Член 21 

Меѓусебните права и обврски за уре-
дување на градежното земјиште врз основа 
на стекната сопственост и останата доку-
ментација од надлежен орган (решение за 
локациски услови, основен проект) се утвр-
дуваат со договор помеѓу сопственикот на 
земјиштето и субјектот надлежен за уреду-
вање на градежното земјиште. 

 
Член 22 

Доколку при изградбата инвеститорите 
отстапуваат од техничката документација и 
се здобија со нова станбена или деловна 
површина должни се да платат соодветна 
разлика утврдена со анекс договор за уреду-
вање на градежното земјиште за ново изгра-
дената површина помножена со надомес-
токот во моментот на плаќањето по прет-
ходно добиена уредна техничка докумен-
тација од страна на надлежниот орган. 

 
Член 23 

За објектите чии габарит е содржан во 
урбанистичкиот план, а е изграден без 
уредна документација, ќе се плаќа надомес-

токот за уредување на градежното земјиште 
утврден во програмата во моментот на 
уплата, а по претходно добиена уредна 
градежна документација од надлежниот 
орган. 

 
Член 24 

Доколку вкупниот пресметан упросечен 
надоместок за конкретна локација не ги 
покрива трошоците за уредување на истата, 
надоместокот ќе се плаќа по стварно напра-
вените трошоци за уредување на локацијата 
и соодветниот дел од пошироката локација 
што ќе се регулира со анекс кон договорот 
за уредување на градежното земјиште. 

 
Член 25 

Без добиена потврда од надлежниот 
субјект дека се целосно измирени обврските 
за надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште, инвеститорот не може да 
добие дозвола за употреба на објектот и 
приклучоци на комуналната инфраструк-
тура. 

 
V НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И 
НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА 

 
Член 26 

Средствата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина Битола 
се здружуваат на посебна сметка и се 
користат за реализација на програмата за 
уредување на градежното земјиште. 

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште се утврдуваат согласно реалните 
трошоци направени за соодветните степени 
на уреденост на градежното земјиште со 
објектите согласно овој правилник. 

 
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 27 

Со денот на влегувањето во сила на овој 
правилник престанува да важи Правилникот 
за определување на обемот на уредување и 
степенот на опремување на градежното зем-
јиште со комунални објекти и инсталации, 
надоместокот и начинот на здружување и 
насочување на средствата за уредување на 
земјиштето („Сл.гласник на Општина 
Битола„ бр.2/02) 
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Правилникот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-890/20               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување член во 
Комисијата за статут и прописи на Советот 

на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисијата за 
статут и прописи на Советот на Општината 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општинта Битола“ бр. 10/05), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Комисијата за статут и прописи на Советот 
на Општината Битола 

1. Од Комисијата за статут и прописи на 
Советот на Општината Битола се разрешува 
членот Михајло Џолонга,а се именува Мар-
гарита Ивановска, како член на Комисијата. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/21               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување член во 
Комисијата за јавни и комунални дејности 

на Советот на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисијата за 
јавни и комунални дејности на Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општинта Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Комисијата за јавни и комунални дејности 
на Советот на Општината Битола 

1. Од Комисијата за јавни и комунални 
дејности на Советот на Општината Битола 
се разрешува членот Михајло Џолонга, а на 
негово место се именува Маргарита 
Ивановска, член на Советот на Општината 
Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/22               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување член во 
Комисијата за заштита на човековата 

средина на Советот на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисијата за 
заштита на човековата средина на Советот 
на Општината Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 28.04.2011 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р Македонија“ бр. 05/02) и член 70 од 

Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општинта Битола“ бр. 10/05), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 
Комисијата за заштита на човековата 

средина на Советот на Општината Битола 

1. Од Комисијата за заштита на човеко-
вата средина на Советот на Општината 
Битола се разрешува членот Михајло Џо-
лонга, а на негово место се именува Мар-
гарита Ивановска, член на Советот на 
Општината Битола. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/23               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Здружението „СЛОУ ФУД“ 
Битола да го употреби името Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Здружението „СЛОУ ФУД“ 
Битола да го употреби името Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 
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Врз основа на член 9 став 2 од Законот 
за здруженија и фондации („Службен 
весник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.04.2011 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Здружението 

„СЛОУ ФУД“ Битола да го употреби името 
Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здруже-
нието „СЛОУ ФУД“ Битола, да го употреби 
името Битола.  

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/24               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управниот одбор 
на ЈП „Пазари“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, одр-
жана на 28.04.2011 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 11 став 1 точка 1 од 
Законот за јавните претпријатија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06 
и 22/07) и член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.04.2011 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Пазари“ Битола  

1. Од Управниот одбор на ЈП „Па-
зари“ Битола се разрешува Сузана Станков-
ска, а на нејзино место се именува Благој 
Лазаревски, од с. Средно Егри, ССС. 

 
2. Примерок од решението да се достави 

до именованите и ЈП „Пазари“ Битола. 
 
3. Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/25               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 

 
 
 
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 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Проектот почиста и зелена 
Битола за 2011 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Проектот почиста и зелена Битола за 
2011 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
28.04.2011 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр. 08-971/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.05.2011 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а        Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.04.2011 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Проектот почиста и зелена 

Битола за 2011 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Проектот почиста и 
зелена Битола за 2011 година.  

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-890/26               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.04.2011 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    Лилјана Кузмановска 
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