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Врз 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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Планот за работа на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Планот за работа на ЈП „Комуналец“ Битола
за 2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/1
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Планот за работа на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа
на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/3
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Финансовата програма за
одржување јавната чистота на јавните
површини на подрачјето на Општината
Битола во 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Финансовата програма за одржување
јавната чистота на јавните површини на
подрачјето на Општината Битола во 2015
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 25.12.2014
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/2
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе

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
25.12.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Финансовата програма за
одржување јавната чистота на јавните
површини на одрачјето на Општината
Битола во 2015 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Финансовата програма за
одржување на јавните зелени површини
на подрачјето на Општината Битола во
2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програма
за одржување јавната чистота на јавните
површини на подрачјето на Општината
Битола во 2015 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програма
за одржување на јавните зелени површини
на подрачјето на Општината Битола во 2015
година.

Бр.07-40/4
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Финансовата програма за
одржување на јавните зелени површини
на подрачјето на Општината Битола во
2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Финансовата програма за одржување на
јавните зелени површини на подрачјето на
Општината Битола во 2015 година , донесен
на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/3
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/5
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за измени и
дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ Битола заради организирање
на подружница со седиште на
ул. „Бул. 1-ви Мај“ бр. 154-а
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за измени и
дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола заради организирање на
подружница со седиште на ул. „Бул. 1-ви
Мај“ бр. 154-а, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/4
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 14 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96 и 138/2014) и член 70 од
Статутот на Општината Битола (,,Службен
гласник на Општината Битола“ бр.10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
измени и дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ Битола заради организирање
на подружница со седиште на ул. „Бул. 1ви Мај“ бр. 154-а
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измени и дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ Битола заради организирање
на подружница со седиште на ул. „Бул. 1-ви
Мај“ бр. 154-а, бр. 02-618/3 од 04.12.2014
година, одржана на ден 04.12.2014 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/6
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Планот за работа на ЈП
„Нискоградба“ Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Планот за работа на ЈП „Нискоградба“
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Битола за 2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/5
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Планот за работа на ЈП
„Нискорадба“ Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на
ЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/7
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за склучување
на договори на Општина Битола со КЈП
„Нискоградба“ Битола за организирање и
функционирање на зимската служба на
подрачјето на Општина Битола со примена
на член 10-а од ЗЈН
1. Ја објавувам Одлуката за склучување
на договори на Општина Битола со КЈП
„Нискоградба“ Битола за организирање и
функционирање на зимската служба на
подрачјето на Општина Битола со примена
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на член 10-а од ЗЈН, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/6
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за склучување на договори на Општина
Битола со КЈП „Нискоградба“ Битола за
организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето на
Општина Битола со примена на член 10-а
од ЗЈН
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува склучување
на договори на Општината Битола со КЈП
„Нискоградба“ Битола за организирање и
функционирање на зимската служба на
подрачјето на Општина Битола со примена
на член 10-а од ЗЈН.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/8
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
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(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Ценовникот за
организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето на
Општината Битола за 2014/2015 година на
КЈП „Нискоградба“ Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Ценовникот за организирање
и функционирање на зимската служба на
подрачјето на Општината Битола за
2014/2015 година на КЈП „Нискоградба“
Битола, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/7
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Ценовникот за
организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето на
Општината Битола за 2014/2015 година на
КЈП „Нискоградба“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Ценовникот за организирање и функционирање на
зимската служба на подрачјето на Општината Битола за 2014/2015 година на КЈП
„Нискоградба“ Битола.
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ЦЕНОВНИК ЗА МАШИНИ И РАБОТНА РАКА ЗА ЗИМСКА СЛУЖБА 2014/2015
МАШИНИ И ВОЗИЛА ВО ПРИПРЕМА ЗА ЗИМСКА 2014-2015
Р.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7

ИМЕ НА МАШИНА

Цена
ден/час

Камион со посипувач и плуг за снег
Бобкет 763
Бобкет 863
ЈЦБ со нож
Утоваривач со нож
Трактор со плуг и синџири
Трактор со плуг И посипувач

3069
1930
2079
2376
2970
1485
1485

РАБОТНА РАКА ВО ПРИПРЕМА ЗА ЗИМСКА 2014-2015
Р.
Бр.
1

РАБОТНИК

Цена
ден/час

Работник

168,3

МАШИНИ И ВОЗИЛА СПОРЕД ПОТРЕБА ЗА ЗИМСКА 2014-2015
Р.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

ИМЕ НА МАШИНА

Цена
ден/час

Камион со плуг
Трактор со приколка
Камион
Тамче
Грејдер
Багер
Пајак Возило
Боб Кет со утоварна лопата

2871
1485
2475
1584
3168
3168
1485
2079

РАБОТНА РАКА СПОРЕД ПОТРЕБА ЗА ЗИМСКА 2014-2015
Р.
Бр.
1

РАБОТНИК

Цена
ден/час

Работник

168,3

2. Решението влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.07-40/9
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Планот за работа на ЈП
„Пазари“ Битола за 2015 година
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за
2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/8
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Планот за работа на ЈП
„Пазари“ Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на
ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/10
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Планот за работа на ЈП
„Водовод“ Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Планот за работа на ЈП „Водовод“ Битола за
2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.

ВТОРНИК 30.12.2014

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/9
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Планот за работа на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на
ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/11
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Планот за работа на ЈП
„Жабени“ Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Планот за работа на ЈП „Жабени“ Битола за
2015 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/10
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Планот за работа на ЈП
„Жабени“ Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на
ЈП „Жабени“ Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/12
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за работа на ОЈУ
„Зоолошка градина“ Битола за 2015
година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на ОЈУ „Зоолошка
градина“ Битола за 2015 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/11
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе

БРОЈ 15 – СТР. 507

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2015
година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/13
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за работа на ЈОУ
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за
2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на ЈОУ Дом за стари
лица „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година,
донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/12
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе

СТР. 508 – БРОЈ 15

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/14
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата на Општината
Битола за финансирање на културата во
2015 година
1. Ја објавувам Програмата на Општината Битола за финансирање на културата
во 2015 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/13
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата на Општината
Битола за финансирање на културата во
2015 год.
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1. СЕ УСВОЈУВА Програмата на Општината Битола за финансирање на културата
во 2015 год.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/15
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за активностите во
областа на спортот на подрачјето на
Општината Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за активностите во областа на
спортот на подрачјето на Општината Битола
за 2015 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/14
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за активностите
во областа на спортот на подрачјето на
Општината Битола за 2015 година

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за активностите во областа на спортот на подрачјето
на Општината Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/16
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општината Битола за 2015
година
1. Ја објавувам Програмата за уредување
на градежното земјиште на подрачјето на
Општината Битола за 2015 година, донесена
на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/15
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 точка 9 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), а во
врска со член 83 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“
бр. 17/11, 53/11, 144/12, 153/12, 25/13,
137/13 и 163/13), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 25.12.2014
година, донесе

БРОЈ 15 – СТР. 509

ПРОГРАМА
за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Битола
за 2015 год.
Оваа Програма претставува континуитет
на преземените активности за уредување на
градежното земјиште од претходните години, а во согласносност со донесениот Генерален план и детални урбанистички планови за Општина Битола.
Со Програмата особено се утврдуваат:
• Подрачјата на кои ќе се врши уредување
на градежното земјиште;
• Обемот на уредувањето и степенот на
опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;
• Извори на финансирање на уредувањето;
• Пресметка на висината на надоместокот
за уредување на градежното земјиштето;
• Начин на здружување и насочување на
средствата за уредување;
• Динамика и мерки за извршување на
Програмата.
И покрај тоа што се дефинирани обврските за уредување на градежното
земјиште со оваа Програма, истата е отворена за измени и дополнувања и во неа
можат да бидат вградени и евентуални
други задачи доколку има потреба и се
создаваат услови за нивна ургентна
реализација во текот на 2015 год.
ПОДРАЧЈА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ
УРЕДУВАЊЕТО
•

•
•
•

Во 2015 год. уредувањето на градежното
земјиште ќе се врши според оваа Програма, а ќе бидат опфатени повеќе локации во градот и тоа:
локалитети на кои треба да се отпочне
со градба оваа година;
локалитети на кои ќе се регулираат обврските од претходните години;
локалитети на кои ќе се вршат припремни работи за објектите кои ќе се градат
во 2015 год. и наредните години.

СТР. 510 – БРОЈ 15

•

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Поблиските податоци за подрачјата на
кои ќе се врши уредувањето на градежното земјиште се дадени во поглавјето
„Обем на уредувањето и степен на
опремувањето на земјиштето со комунални објекти и инсталации.“
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
УРЕДУВАЊЕТО

Извори за финансирање на уредувањето
на градежното земјиште се утврдени со-

ВТОРНИК 30.12.2014

гласно 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 („Сл.Гласник на Општина Битола“ бр.09/13 и 01/14, и „Службен Весник
на РМ“ бр. 93/11; 65/12; 75/12; 98/12;
133/13; 155/13; 96/14; 107/14 и 115/14).

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА
за 2015 год.
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола
ред.
шифра
Извор на приходи
Износ
бр.
1
717137
Надоместок за уредување на градежното земјиште
50.000.000,00
2
713311
Данок на промет на недвижности
55.201.840,00
Надоместок за утврдување на правен статут на бесправно
3
733144
изградени објекти
36.398.160,00
4
Тековни трансфери од други нивоа на власт
3.601.840,00
741111
ВКУПНО:

145.201.840,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за уредување на градежното земјиште 2015 год
Ред.
бр.

Шифра

1
2

482120
482720

Изградба на улици
Изградба на капацитети за водоснабдување

3

482200

4

482320

Изградба на мостови
Изградба на пречистителни станици и колекторски системи

5

482820

Изградба на капацитети за енергетиката

6

482920

Изградба на други објекти

7

482940

Надзор над изградбата

1.000.000,00

8

485420

Трошоци за одземено земјиште

1.000.000,00

Планирани работи за изведување

40.000.000,00
6.300.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
4.000.000,00
/

ВКУПНО I:

9

Износ

482130

Реконструкција на улици

482940

Надзор врз изведба на реконструкција на улици

482430

Реконструкција на депонија за отпад

68.800.00,00
25.200.000,00
1.000.000,00
200.000,00
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ВКУПНО:
482230

Реконструкција на мостови

482940

Надзор врз изведба на реконструкција на мостови

26.400.000,00
3.601.840,00

ВКУПНО:
482730

Реконструкција на капацитети за водоснабдување

482940

Надзор врз изведба на реконструкција на капацитети за
водоснабдување
ВКУПНО:

100.000,00
3.701.840,00
6.700.000,00
150.000,00
6.850.000,00

482330

Реконструкција на канализациони-колекторски системи

482940

Надзор врз изведба на реконструкција на канализациониколекторски системи

200.000,00

ВКУПНО:

12.200.000,00

482830

Реконструкција на капацитети во енергетиката

482840

Надзор врз изведба на реконструкција на капацитети во
енергетиката
ВКУПНО:

482930

Реконструкција на други објекти

482940

Надзор врз изведба на реконструкција на други објекти

12.000.000,00

3.300.000,00
100.000,00
3.400.000,00
23.300.000,00
550.000,00

ВКУПНО:

23.850.000,00

ВКУПНО II:

76.401.840,00

ВКУПНО I + II:

145.201.840,00

А. ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
А1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БЛР1 (над каналот)
• изградба на две станбени згради со катност П+4
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.4
• изградба на црква со катност П
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.8
• Изградба и доградба на 4 станбени кули во “Областа“ П+9 и П+10 со продавници во приземјето
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “ДАМЕ ГРУЕВ“ НА АГОЛОТ ОД ул.”ЖЕЛЕЗНИЧКА“ И Р.
ДРАГОР КАЈ НОВИОТ МОСТ

• изградба на станбени згради П+4 и П+1

 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, - БИТОЛА
• изградба на 5 станбени згради
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А2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3;4 ДЕЛ И БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1 И 2
• изградба на индивидуални станбени згради
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ;
СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА
• изградба на индивидуални станбени згради
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА УШИЦИ 1 ДЕЛ
• изградба на индивидуални станбени згради
 ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ПОСТОЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ
• изградба на индивидуални станбени згради
• доградби и надградби
• реконструкција на станбени згради
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА НАС. ДОВЛЕЏИК (кај кампингот)
• изградба на индивидуални станбени згради
 МЕСНАНА ЗАЕДНИЦА ,,ДАМЕ ГРУЕВ,,, УРБАН БЛОК 18
• изградба на индивидуални станбени згради
 ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2 “ - БИТОЛА
• изградба на индивидуални станбени згради
А3. ИЗГРАДБА НА ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3 ДЕЛ ; Г.ОРИЗАРИ 2 И ПОСТОЕН ДЕЛ
ОД ГРАДОТ

• изградба на индивидуални деловни простории од П и П+1

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “СТРЧИН”
• изградба на приземни деловни објекти
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ИНДУСТРИСКА ЗОНА (Гоце Радосављевиќ)
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) приземни
 ДУП ЗА ДЕЛ ОД РАБ. ЗОНА СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА-НОВАЦИ
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси)
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ВО ДОВЛЕЏИК НАД БЕНЗИСКАТА ПУМПА
• изградба на деловни објекти
 ДУП ЗА УШИЦИ БЛОК 5 БИТОЛА
• изградба на деловни објекти
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ - БИТОЛА
• изградба на деловни објекти
А4. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ

 ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКИ ПУМПИ
• на локации одредени со ГУП и ДУП
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО СЕЛСКИ НАСЕЛБИ КАДЕ ИМА

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ – БИТОЛА (бензиска пумпа,
катни гаражи, енергетски објекти и инфраструктурни објекти)
А5.ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА
А6. ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ КОПЛЕКС ,,ЖАБЕНИ,,
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Б. ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ СО СРЕДСТВА ДОДЕЛЕНИ ОД
ВЛАДАТА НА РМ СО ДОПОЛНИТЕЛНО КОФИНИНСИРАЊЕ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
 АВТОПАТСКИ ВЛЕЗ ОД Г.ОРИЗАРИ ВО БИТОЛА
 ИНФРАСТРУКТУРА ВО ИНДУСТРИСКА ЗОНА ,,ЖАБЕНИ,,
 ИНФРАСТРУКТУРА
ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ
Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот
на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма и тоа со основни и секундарни
инфраструктурни објекти.
1.

КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА
1.1.

СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1

 НАСЕЛБА ДОВЛЕЏИК – МОДУЛ 1
• изградба на улична мрежа плато
м²
•

1.000,00

х

2.200,00

=

2.200.000,00

=

500.000,00

изградба на улично осветление

• изградба на атмосверска канализација
м´

1.2.

100,00

х

4.000,00
Вкупно:

=
=

400.000,00
3.600.000,00

СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 5

• изградба на улична мрежа
м²

2.000,00

х

2.200,00

=

4.400.000,00

4.700,00

=

940.000,00

3.000,00

=

600.000,00

Вкупно:

=

5.940.000,00

• изградба на мешовита канализација
м´

200,00

х

• изградба на водовод
м´

200,00

х

СТР. 514 – БРОЈ 15

1.3.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ“

 ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО “ЈЕНИ МААЛЕ“
• изградба на улична мрежа
м²

3.000,00

х

2.200,00

=

6.600.000,00

4.700,00

=

1.410.000,00

3.000,00

=

900.000,00

=
=

1.500.000,00
10.410.000,00

=

40.994.000,00

• изградба на мешовита канализација
м´

300,00

х

• изградба на водовод
м´

300,00

х

• изградба на улично осветление
Вкупно:
1.4.

ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1“ – БИТОЛА

• изградба на улици
м²

20.600,00

х

1990,00

• изградба на фекална канализација со приклучоци
м´

1.950,00

х

11.500,00

=

22.425.000,00

• изградба на атмосверска канализација
м´

150,00

х

9.700,00

=

1.455.000,00

• изградба на приклучоци за атмосверска канализација
=

863.000,00

=

9.510.600,00

=
=

5.460.000,00
80.707.600,00

• изградба на водовод
м´

2.420,00

х

3.930,00

• изградба на улично осветлување
Вкупно:
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ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ -ПРЕКУ ПРОЕКТ НА ВЛАДА НА РМ –
МСИП-2ра ФАЗА

• изградба на коловозна конструкција
м²

6150,00

х

3690,00

=

22.693.500,00

• изградба на атмосверска канализација
м´

615,00

х

3.015,00

=

1.854.225,00

2.330,00

=

1.433.000,00

=
=

2.560.000,00
28.540.725,00

• изградба на водовод
м´
•

615,00

х

изградба на улично осветлување
Вкупно:

1.5.

ДУП “ИНДУСТРИСКИ БЛОК ЈУГ“ – БИТОЛА

• изградба на коловозна конструкција
м²
2.

9.500,00

х

2.200,00

=

20.900.000,00

ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА
2.1. ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО БЛР 1;2;3;4 ДЕЛ

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
• изградба на улична мрежа
м²

900,00

х

2.200,00

=

1.980.000,00

=

600.000,00

• изградба на фекална канализација
м´

150,00

х

4.000,00

• изградба на атмосферска канализација
м´

1.000,00

х

4.000,00

=

4.000.000,00

3.000,00
Вкупно:

=
=

450.000,00
7.030.000,00

• изградба на водовод
м´

150,00

х

 ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ И ОФОРМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКО
КОРИТО

=

1.000.000,00
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СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА – ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ДЕЛ

ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА
• изградба на улична мрежа


м²

4500,00

х

3.000,00

=

9.900.000,00

=

2.000.000,00

• изградба на фекална канализација
м´

500,00

х

4.000,00

• изградба на атмосферска канализација
м´

500,00

х

4.000,00

=

2.000.000,00

3.000,00
Вкупно:

=
=

1.500.000,00
15.400.000,00

• изградба на водовод
м´

2.3.

500,00

х

СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА - УШИЦИ 1 ДЕЛ

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
• изградба на улици
м²

9640,00

х

2.000,00

=

19.280.000,00

6.300,00

=

4.378.500,00

7.200,00

=

4.723.200,00

=
=

2.000.000,00
30.381.700,00

• изградба на мешовита канализација
м´

695,00

х

• изградба на водовод
м´

656,00

х

• изградба на улично осветление
Вкупно:
2.4.

ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2“ – БИТОЛА

•
м´

изградба на фекална канализација со приклучоци
840.00 х
11.500,00
=
9.660.000,00

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ -ПРЕКУ ПРОЕКТ НА ВЛАДА НА РМ –
МСИП-2ра ФАЗА

• изградба на коловозна конструкција
м²

8400,00

х

3960,00

=

33.264.000,00

• изградба на атмосверска канализација
м´

840,00

х

8.380,00

=

7.039.200,00
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• изградба на водовод
м´

840,00

х

7.130,00

=

5.989.200,00

=
=

2.040.000,00
57.992.400,00

• изградба на улично осветлување
Вкупно:
2.5.


•
•
•

ПОСТОЕН ДЕЛ НА ГРАДОТ

ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
изградба на канализација
м´
300,00 х
4.700,00
=
изградба на водовод
м´
300,00 х

3.000,00

=

900.000,00

=
=

200.000,00
2.510.000,00

интервенција на улично осветление
Вкупно:

2.6.

1.410.000,00

БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1; 2; 3 ДЕЛ

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
• изградба на улици
м²

1.200,00

х

2.200,00

=

2.640.000,00

4.700,00

=

940.000,00

3.000,00

=

600.000,00

Вкупно:

=

4.180.000,00

• изградба на канализација
м´

200,00

х

• изградба на водовод
м´

2.7.

200,00

х

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА
СТРЧИН

• изградба на улична мрежа
м²

2.000,00
•

м´

х

2.200,00

=

4.400.000,00

изградба на фекална канализација
300,00 х
4.000,00
=

1.200.000,00

• изградба на атмосферска канализација
м´

500,00

х

4.000,00

=

2.000.000,00
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• изградба на водовод
м´

400,00

х

3.000,00

=

1.200.000,00

=
=

500.000,00
9.300.000,00

• изградба на улично осветлување
Вкупно:

 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА НОВАЦИ

• изградба на улична мрежа
м²

2.000,00

х

2.200,00

=

4.400.000,00

• изградба на фекална канализација
м´
•

х

4.000,00

=

3.200.000,00

изградба на водовод
м´
400,00 х

3.000,00

=

1.200.000,00

=
=

1.000.000,00
9.800.000,00

800,00

• изградба на улично осветление
Вкупно:

 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ПАТОТ БИТОЛА – ГРЧКА ГРАНИЦА
– МАЛО СТОПАНСТВО с.КРАВАРИ

• изградба на фекална канализација
м´

800,00

х

4.000,00

=

3.200.000,00

3.000,00
Вкупно:

=
=

3.000.000,00
6.200.000,00

• изградба на водовод
м´

1.000,00

х

 ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТЕК НА ул. ВЛАДИМИР НАЗОР – КАЈ ЛОЗАР
• изградба на улична мрежа
м²

8.000,00

х

2.200,00

=

17.600.000,00

• изградба на атмосферска канализација
м´

400,00

х

4.000,00

=

1.600.000,00

Вкупно:

=

19.200.000,00

 УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДРАГОР–ТРОТОАРИТЕ И УЛИЦАТА
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори
 ДОВРШУВАЊЕ НА УЛИЦА „ЖЕЛЕЗНИЧКА“ ЗАЕДНО СО ТРОТОАРИ И
ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори
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ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО ГУП

• изградба на улици
м²

2.000,00

х

2.200,00

=

4.400.000,00

4.700,00

=

1.410.000,00

3.000,00

=

900.000,00

=
=

500.000,00
7.210.000,00

• изградба на канализација
м´

300,00

х

• изградба на водовод
м´

300,00

х

• изградба на улично осветление
Вкупно:
2.9.

ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО УП во населено место-рурални средини

• изградба на улици
м²

2.000,00

х

2.000,00

=

4.000.000,00

4.000,00

=

4.000.000,00

3.000,00

=

3.000.000,00

=
=

500.000,00
11.500.000,00

• изградба на канализација
м´

1.000,00

х

• изградба на водовод
м´

1.000,00

х

• изградба на улично осветление
Вкупно:
2.10. ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ

• изградба на улици
Изградба на проф.3 за пристап до
Кромберг и Шуберт

=

1.500.000,00

• довод на цевковод за технолошка вода

Вкупно:

=

3.000.000,00

=

4.500.000,00
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Кога би се реализаирала Програмата во целост во 2015 г. би се извела следната
инфраструктура:
ред.бр.

Степен на опременост - изведба

количина

Вкупно (ден.)

1

Улици – коловози

м²

84.290,00

204.751.500,00

2

Фекал. и атмосф. Канализација

м´

12.440,00

78.984.925,00

3

Водоводна инсталација

м´

9.281,00

24.211.425,00

4

Улично осветлување

5

Технолошка вода

17.260.000,00
3.000.000,00
Вкупно:

ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И СТЕПЕНОТ НА
УРЕДЕНОСТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Пресметката на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште
и степенот на уреденост на градежното
земјиште се утврдува согласно 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 градежното земјиште. („Сл.
гласник на Општината Битола“ бр.09/2013 и
01/2014 и „Сл.Весник на РМ“ бр. 93/11,
65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14,
107/14 и 115/14)
Обемот и степенот на уредување и
опремување на градежното земјиште со
примарни и секундарни инфраструктурни
објекти преставува:
1. Опремување на земјиштето со основни
инфраструктурни објекти во кои спаѓаат:
• основни градски сообраќајници (магистрални и примарни)
• магистрални и примарни водоводи за
довод на вода во населбите и други
водоснабдителни објекти
• колектори на одвод на фекална и
атмосферска вода и пречистителни
станици

339.902.425,00

Наведените работи учествуваат со 15 %
од надоместокот за уредување на градежното земјиште.
2. Опремување на земјиштето со секундарни инфраструктурни објекти до парцела
во кои спаѓаат:
• Експропријација 10 %
• Изработка на долен строј на улица 16 %
• Изработка на горен строј18 %
• Изградба на фекална канализација 15 %
• Изградба на атмосферска канализација10 %
• Изградба на водоводна мрежа13 %
• Поставување на улично осветлување 3 %
Наведените работи преставуваат 85 % од
надоместокот за уредување на градежното
земјиште.
Упросечениот надоместок за уредување
на градежното земјиште по 1 ²мизградена
корисна површина со почетен (базен) износ
за месец Јануари 2015 год. се утврдува како
следува:
1.

ГРАДСКИ РЕОН

Колективна и индивидуална станбена
изградба
• Екстра зона ……. 2.650,00 ден.
• I ва зона ………….2 .330,00 ден.
• II ра зона …..…….2.100,00 ден.
• III та зона ……….1 .870,00 ден.
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објекти што ќе се грададат на нови неизградени парцели согласно важечката урбанистичко-планска документација на
подрачјето на Општина Битола изнесува:

Деловен простор
• Екстра зона…….4.300,00 ден.
• I ва зона ………….3.850,00 ден.
• II ра зона …...…….3.470,00 ден.
• III та зона …….….3.120,00 ден.
•

•

•

•

Објектите во чл.16 под точка 4 (објекти
од група на класи на намени Г –
производство, дистрибуција и сервиси),
под точка 6 (објекти од група на класи
намени Б5-угостителски и туристички
комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и А4-хотел, мотел, времено
сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом), под точка 7
(детски градинки, пензионерски домови
и домови за стари лица) и под точка 9
(објекти за култура), во 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 градежното
земјиште се пресметуваат на основица
од 7.000,00 ден.
Сите објекти во „Индустриската зона
Жабени “ Битола ќе се пресметуваат со
коефициенти согласно моментално важечкиот правилник 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 градежното земјиште од
висината на надоместокот за уредување
на градежното земјиште во износ од
3150,00ден/м²
За објекти како што се антенски столб,
платформа на антенски столб и објекти
поврзани со антенскиот столб, висината
на надоместокот за уредување на градежно земјиште изнесува 15% од висината на надоместокот за уредување на
градежното земјиште во II-ра зона деловни објекти.
Висината на надоместокот за уредување
на градежното земјиште, што претставува нето изградена површина т.е. 80%
од бруто површината, за сите нови
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 за нето изградена површина до 25%
од вкупната предвидена површина
Колективна и индивидуална станбена
изградба
 Екстра зона …….... 5.300,00 ден.
 I ва зона …………....4.660,00 ден.
 II ра зона …...…..…..4.200,00 ден.
 III та зона ……….....3.740,00 ден.
Деловен простор
 Екстра зона…...….8.600,00 ден.
 I ва зона ………….7.700,00 ден.
 II ра зона …...…....6.940,00 ден.
 III та зона …….....6.240,00 ден.
• за нето изградена површина над 25% до
50% од вкупната предвидена површина
Колективна и индивидуална станбена
изградба
 Екстра зона …….....3.975,00 ден.
 I ва зона …………....3.495,00 ден.
 II ра зона …...……....3.150,00 ден.
 III та зона ……….....2.805,00 ден.
Деловен простор
 Екстра зона…....….6.450,00 ден.
 I ва зона …………..5.775,00 ден.
 II ра зона …...……..5.205,00 ден.
 III та зона …….…..4.680,00 ден.
•

за нето изградена површина над 50% до
100% од вкупната предвидена површина
Колективна и индивидуална станбена
изградба
 Екстра зона ……...... 2.650,00 ден.
 I ва зона ………..........2.330,00 ден.
 II ра зона …..…….......2.100,00 ден.
 III та зона ……….......1.870,00 ден.
Деловен простор
 Екстра зона…….......4.300,00 ден.
 I ва зона …………....3.850,00 ден.
 II ра зона …...……...3.470,00 ден.
 III та зона …….…...3.120,00 ден.
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Член 2
Висината на надоместокот за уредување
на градежното земјиште од член 1 важи и за
сите инвеститори кои ќе поднесат барање за
измена на Одобрение за градење со
Дополнување на основен проект.
Доколку со дополнување на Основниот
проект се зголеми нето развиената површина на објектот, а со тоа објектот влезе со
изграденоста во делот во која надоместот за
уредување на градежното земјиште е помал,
тогаш целиот објект се пресметува со помалата висина на надоместот и со дел од надоместот се покриваат новоизградените површини на објектот.
Член 3
На подрачје на Општина Битола каде нема изградена инфраструктура и истата е во
фаза на изградба, составен дел од Пресметката за надоместокот за уредување на градежното земјиште како и од Договорот за
уредување на градежното земјиште ќе биде
и пресметаниот надоместок за изведување
на приклучоците кон главната водоводна и
канализациона мрежа.
Член 4
Надзор и давањето на потврда за степенот на опремувањето и обемот на уредувањето го врши Одделението за комунални
дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање, заштита на животната средина, комунални дејности и уредување на градежното
земјиште на Општина Битола согласно
чл.22 точка 12 од Законот за локална
самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.05/02) ;
Законот за градење („Сл.Весник на РМ“
бр.130/09; бр.124/10; бр.18/11; бр.36/11;
бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13;
27/14; 28/14; и 42/14) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината за трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Сл.
Гласник на Општина Битола“ бр.09/2013 и
01/2014 и „Сл.Весник наРМ“ бр.93/2011;
65/12; 75/12; 98/12; 133/13; 155/13; 96/14;
107/14; и 115/14 ).
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2. ПРИГРАДСКИ РЕОН
За руралните средини кои влегуваат во
состав на Општина Битола (според законот
за децентрализација) важат истите предвидени услови со оваа Програма за уредување
на градежното земјиште.
Во приградски реон влегуваат сите урбани заедници и населени места (селски населби) на подрачјето на Општина Битола за
кои постои урбанистичка документација
(Општ акт или Урбанистички план за населено и вон населено место или Детален урбанистички план).
Висината на надоместокот за уредување
и опремување на градежното земјиште согласно моменталната состојба на степенот
на уреденост на градежното земјиште во
селските населби по 1м² изградена корисна
површина, а како почетен износ за месец
Јануари 2015 година е следен:
•

Висината на трошоците за изградба на
локална патна мрежа и улично осветлување изнесуваат 15 % од:
Станбена
изградба
3-та зона 1.870,00 ден.

•

Висината на трошоците за изградба на
локална патна мрежа, улично осветлување и водоводна мрежа која е одржувана од ЈП ,,Водовод“ Битола изнесуваат 17 % од:
Станбена
изградба
3-та зона 1.870,00 ден.

•

Деловен
простор
3-та зона –
3.120,00 ден.

Деловен
простор
3-та зона –
3.120,00 ден.

Висината на трошоците за изградба на
локална патна мрежа, улично осветлување, водоводна мрежа која е одржувана
од ЈП ,,Водовод ,,Битола и канализациона
мрежа која е одржувана од КЈП ,,Нискоградба“ Битола изнесуваат 19 % од:
Станбена
изградба
3-та зона 1.870,00 ден.

Деловен
простор
3-та зона –
3.120,00 ден.
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НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И
НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Здружувањето на средствата за уредување на градежното земјиште за реализација на оваа Програма се врши согласно
чл.6 од Одлуката за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина
Битола (,,Сл. Гласник на Општина Битола“
бр.03/94); согласно чл.1 од Одлуката за
измени и дополнување на одлуката за
уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Битола (,,Сл.
Гласник на Општина Битола“ бр.16/06) и
Правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината за трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост („Сл. Гласник на Општина Битола“ бр.09/2013 и бр.01/2014 и „Сл. Весник
на РМ“ бр.93/2011; 65/12; 75/12; 98/12;
133/13; 155/13; 96/2014; 107/14; и 115/14).
ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Уредувањето на градежното земјиште
претставува континуиран процес кој се
одвива во повеќе години и создава процеси
и можности за иден развој на градот, поради
што повеќефазно со годишните програми се
разрешуваат одредени потреби од уредувањето на градежното земјиште.
Во смисла на горното, а од причини што
финансирањето се врши од познати и непознати инвеститори, динамиката на извршувањето на работите во уредувањето на
градежното земјиште ќе зависи од:
• динамика на приливот на средства преку
надоместокот за уредување на градежното земјиште;
• до следната промена на роковите предвидени во Законот за Општа управна
постапка и останатите законски прописи
што учествуваат во регулирањето на
оваа област;
• благовремено распишување на конкурси
за доделување на земјиштето;

•
•
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благовремената реализација на елаборатите за експропријација;
навремено изготвување на урбанистичко-техничка документација;

За успешно реализирање на Програмата
треба сите учесници, Општина Битола
заедно со Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште
при Секторот за спроведување на урбанистички планови, урбанистичко планирање,
заштита на животната средина, комунални
дејности и уредување на градежното
земјиште, Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на
Општина Битола, Комисијата за комунални
дејности на Советот на Општина Битола,
Органот за имотно правни работи во
Министерството за финансии, Јавните
комунални претпријатија, и Инвеститорите
треба да го дадат максималниот придонес
во рамките на своите надлежности и права.
Програмата влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во Службен
Гласник на Општина Битола.
Бр.07-40/17
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
одржување на комунални објекти и
инсталации, локални патишта и улици во
Општина Битола за 2015 год.
1. Ја објавувам Програмата за одржување
на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во Општина Битола за
2015 год., донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/16
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со
член 60 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ“ бр. 84/08;
52/09; 144/09; 39/10; 124/10; 23/11; 53/11;
44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; и
166/14), Советот на Општината Битола, на
седницата одржана на 25.12.2014 година,
донесе
ПРОГРАМА
за одржување на комунални објекти и
инсталации, локални патишта и улици во
Општина Битола за 2015 год.
Со оваа Програма се уредуваат изворите
на средствата и наменското трошење на истите согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја.
Програмата представува континуитет на
работите од предходните програми и обврски што треба да бидат завршени во 2015
год.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА
На програмата за одржување на
комунални објекти и инсталации,
локални патишта и улици во Општина
Битола за 2015 година
Ред.
број

Шифра

1.

717112

2.

Ред.
број

Расходи

1.

Одржување на улици во
зимски период

10.927.946,40

ВКУПНО:

10.927.946,40

Износ

741113

Извор на
приходи
Надоместоци
од комунална
дејност
Трансфери од
буџетот на
Агенцијата за
државни патишта на РМ
ВКУПНО:

Износ

9.993.506,00

10.927.946,00

20.921.452,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА
На програмата за одржување на
комунални објекти и инсталации,
локални патишта и улици во Општина
Битола за 2015 година

Ред.
Планирани рабоШифра
број
ти за изведување
1.

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА
На програмата за одржување на
комунални објекти и инсталации,
локални патишта и улици во Општина
Битола за 2015година
ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА
СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА
Агенција на патишта на РМ

ВТОРНИК 30.12.2014

Реконструкција
на улици
Одржување на
улици во зимски
10.927.946,00
период
(трансфер од
Агенција за
државни патишта)
ВКУПНО:

2.

Износ

Регулирање на
режим на
сообраќај
Одржување на хо434320 ризонтална
сигнализација
(зебра + подолжна
линија)

10.927.946,40

4.000.000,00
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Одржување на
424320 вертикална
сигнализација
(знаци и патоказни
табли)
Одржување и по424440 правка на постоечка светлосна
сигнализацијасемафори
480190 Купување на друга
опрема
482940 Надзор над изведбата

1.500.000,00

700.000,00

3.683.506,00
110.000,00

ВКУПНО:

9.993.506,00

ВКУПНО:

20.921.452,00

Средствата во висина од 10.927.946,00
денари кои се определени од Агенцијата за
државни патишта на РМ се распределуваат
на начин како што претходно потенциравме.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За спроведување на оваа програма се
грижи Градоначалникот, Комисијата за
јавни комунални дејности и уредување на
градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и заштита на
животната средина, комуналните дејности и
уредување на градежното земјиште на Општина Битола. Одделението за комунални
дејности и уредуввање на градежното
земјиште врши координација во реализација
на програмата.
Програмата влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се применува до крајот
на годината, односно до донесување на
Програмата за 2016 година и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/18
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
користење и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Битола за 2015 год.
1. Ја објавувам Програмата за користење
и одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Битола за 2015 год.,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/17
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со
член 15 од Законот за комунални такси
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 64/05;
92/07; и 123/12), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 25.12.2014
година, донесе
ПРОГРАМА
за користење и одржување на јавното
осветлување на подрачјето на Општина
Битола за 2015год.
Со програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето
на Општина Битола за 2015 година се врши
распределба на средствата што на Општина
Битола и припаѓаат согласно Законот за комунални такси за користење и одржување
на јавното осветлување во сервисните и
станбените улици.
Средствата од точка 1 на оваа Програма
ќе се користат за тековна потрошувачка на
електрична енергија и за одржување на инсталациите за осветлување во сервисните и
станбените улици на подрачјето на Општината и тоа:
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за користење и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Битола за
2015година
Ред.
Извор на прихоШифра
Износ
број
ди
Надоместок од
1.
717116 комунална
61.169.590,00
дејност за улично
осветлување
ВКУПНО:

61.169.590,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за користење и
одржување на јавното осветлување на
подрачјето на Општина Битола за
2015година
Ред.
Планирани рабоШифра
Износ
број
ти за изведување
Електрична
1. 421110 енергија
40.000.000,00
Поправки и
2. 424440 одржување на опрема
13.375.351,00
Одржување на
3. 424390 улично осветление на други
600.000,00
градби
Изградба на капа4. 482820 цитети во енерге5.494.245,00
тиката
Надзор над из5. 482940 градбата
260.000,00
Новогодишно
6. 424440 украсување
1.500.000,00
ВКУПНО:

61.169.590,00

Средствата планирани за трошоци за потрошената електрична енергија ќе ги реализира ЕВН „Електро-Битола“ - Битола по утврдени микро реони за вклучување и исклучување на уличното осветлување.
Средствата планирани за трошоци за редовно одржување на инсталациите ќе ги
реализираат регистрирани организации избрани по пат на јавен повик.
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Надзор во редовното одржување на инсталациите и проверка на доставените извештаи и фактури за наплата на извршените
работи ќе врши Одделението за комунални
дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.
За спроведување на оваа Програма по однос на Динамиката и наменското користење
на средствата ќе се грижи Одделението за
комунални дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола и Комисијата за јавни и комунални дејности.
Програмата влегува во сила со денот на
донесувањетоа, a ќе се применува до крајот
на годината, односно до донесување на
Програмата за 2016 година и ќе се објави во
„Службен Гласник на Општинa Битола “
Бр.07-40/19
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за работата
на Комисијата за еднакви можности 2015
при Советот на Општината Битола
1. Ја објавувам Програмата за работата
на Комисијата за еднакви можности 2014
при Советот на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/18
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.10/05), Советот на
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Општина Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
за работата на Комисијата за еднакви
можности 2015 при Советот на Општината
Битола
Комисијата за ЕМ и недискриминација
во 2015 согласно Акциониот план за
еднакви можности и недискриминација
2014/15 ќе работи во следните области со
следните активности:
ЖЕНИТЕ И ОДЛУЧУВАЊЕТО
- Изработка на анализа на буџетот на
општината за 2015 од родова перспектива
ЖЕНИТЕ И ВРАБОТУВАЊЕТО
(ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА
ЖЕНИТЕ)
– Организирање на обуки за јакнење на
самодоверба на невработени жени за
отпочнување на свој бизнис
– Мониторинг за развој на претприемништво и мали бизниси кај жените во
руралните средини
– Давање на мали грантови за отпочнување на мали бизниси на жени потенцијални жртви на семејно насилство.
ЖЕНИТЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
– Организирање на трибини за собирање
на податоци за потреби на трудовите
инвалиди, самци и стари луге корисници
на социјална помош
– Организирање на посета и подршка за
стари лица корисници на социјална
помош, трудови инвалиди и самци на
територија на општина Битола
ЖЕНИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО
– Да се мониторира и направи извештај за
спроведување на одлуката на советот на
општината за реализирање на часови на
тема на родова еднаквост во средните
училишта
– Покренување на иницијатива за реализирање на часови на тема на родова
еднаквост во средните училишта на
ниво на државата
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ЖЕНИТЕ И НАСИЛСТВО
– Организирање на едукативни работилници за општата популација со цел
информирање за сите форми на насилството
– Организирање на јавната кампања за
информирање за сите форми на
– насилството и механизми за нивната
превенција
– Обука за членовите на Совет за превенција од семејно насилство
ЖЕНИТЕ И ЗДРАВЈЕТО
– Спроведување на здравствена едукација
со цел рано откривање на карцином на
матка и карцином на простата
– Спроведување едукација во основните и
средните училишта за намалување на
сексуално преносливите болести
ЖЕНИТЕ И ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
– Обука на жени од ранливите групи
(самохрани мајки, невработени, со телесна попреченост) околу законот против дискриминација
– Обука за членовите на Советот на
Општина Битола за дискриминација и
заштита на човековите права.
ЛОКАЛНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА
ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
– Зајакнување на улогата на ЛК промоција
преу Изработка и печатење на промотивен материјал, флаери, маички
– Утврдување на ризици и ризични групи
за појава на ТЛ и ИМ во ОБ (Истражување и анализа за идентификување на
ризици и ризични групи за ТЛ и ИМ со
фокус на деца и поставување приоритети)
– Зајакнување на капацитети на воспитнообразовниот кадар и стручните служби:
во основните и средните училишта и ЈУ
за социјална заштита и ЗГ за превенција
од ТЛ преку организирање на обуки.
– Обезбедување заштита на жртви и илегални мигранти во согласност со меѓународните стандарди
– Интегрирање на ЖТЛ во социјална
средина
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–

–

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Поддршка на мобилниот тим од Битола
кој работат со жртви на ТЛ и ранливи
групи.
Обука за членовите на Совет за превенција од трговија со луѓе.

Вкупен буџет за реализација на оваа
програма е 500.000,00 ден учество на Општина Битола.
Оваа Програма ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/20
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општината
Битола во 2015
1. Ја објавувам Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општината
Битола во 2015, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/19
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 17 став 1 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12)
и член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Сл. гласник на Општината Битола“ бр.
10/05), Советот на Општината Битола на
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седницата одржана на 25.12.2014 год.
донесе
ПРОГРАМА
за изработка на урбанистички планови во
Општината Битола во 2015
ВОВЕД
Годишната програма за изработување на
урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2015 год. претставува
основа и рамка за пристапување кон изработка и спроведување на постапка за
донесување на урбанистичките планови, согласно со член 17 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Сл. весник на
РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).
Предмет на Годишната програма во зависност од просторот кој е предмет на
планирањето се плановите од член 7 точка
2, од Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14) односно: Генерален
урбанистички план, Детален урбанистички
план, Урбанистички план за село, Урбанистички план вон населено место, Урбанистички план за четврт, Државна урбанистичка планска документација, Локална урбанистичка планска документација и плановите од член 13а од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (урбанистички
план за една градежна парцела) и член 50-б
(урбанистичко планска документација за
туристичка развојна зона и автокамп)
Предмет на Годишната програма за 2015
година се и сите населени места - села на
територијата на општина Битола, согласно
со член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Прирачникот за водење на постапката за донесување и изготвување на општи акти од март
2014 изработен од Министерство за транспорт и врски.
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I ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Цел на програмата е да се овозможи ефикасно спроведување на политиката на
планирање и уредување на просторот и по
согледувањето на степенот на реализација
на плановите, да се предвиди изработка на
урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола.

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13,
163/13 и 42/14) и Прирачникот за водење на
постапката за донесување и изготвување на
општи акти од март 2014 изработен од Министерство за транспорт и врски.
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II ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ
Изработка на урбанистички планови
1. ИЗРАБОТКА НА ГУП ЗА ГРАД БИТОЛА – Документациона основа (приближно 2500 ха),
2. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ОРИЗАРИ
(приближно 170 ха )
3. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ СОГЛАСНО чл. 12 и чл.78 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14).
4. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ СОГЛАСНО чл. 30 од Законот
за постапување со бесправно изградени
објекти (Сл.Весник на РМ 23/11 и 54/11)
5. Изработка на Урбанистички планови
согласно Чл. 13-а од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14)
6. Изработка на урбанистичко планска
документација за Туристичко развојни зони
и Автокампови, согласно член 50-б, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ Бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13,
163/13 и 42/14)
7. Изработка на Урбанистички планови
согласно чл. 17 и 24-а, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14)
8. Изработка на општи акти за сите населени места - села на територијата на општина Битола, согласно со член 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07,
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9.

с. Бистрица,
с. Габалавци,
с. Гопеш,
с. Горно Егри,
с. Граешница,
с. Долно Егри,
с. Драгарино,
с. Драгожани,
с. Драгош,
с. Древеник,
с. Жабени,
с. Злокуќани,
с. Карамани,
с. Кишава,
с. Кременица,
с. Кукуречани,
с. Лажец,
с. Лисолај,
с. Метимир,
с. Меџитлија,
с. Ново Змирнево,
с. Облаково,
с. Оптичари,
с. Орехово,
с. Ротино,
с. Свиниште,
с. Снегово,
с. Средно Егри,
с. Старо Змирнево,
с. Стрежево,
с. Трн,
с. Цапари,
с. Црнобуки,

ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ ВО ПОСТАПКА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ
9.1.1 ДУП за Цен.Гр.Подр. 1.дел - урбана
четврт „1“ - Битола (16.80 ха)
9.1.2 ДУП за Цен. Гр. Подр. 1 дел - урбан
блок „2“ - Битола, (1.85 ха)
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9.1.3 ДУП за Цент.Гр.Подр. 2 дел - Урб.
блок „5 и 6“ - Битола (2.80 ха)
9.1.4 ДУП за ЦГП 2 дел Блок 7 – Општина Битола (2.7 ха)
9.1.5 ДУП за Цен.Гр.Подр. 4 дел - блок
„7“ -Битола, (1.9 ха)
9.1.6 ДУП за Цен.Гр.Подр. 5 дел - Блок
„1“ -Битола (4.80 ха)
9.1.7 ДУП за Урб. единица бр. 5 - Урб.
модул „2“ - Битола (1.90 ха)
9.1.8 ДУП за Урб. единица бр. 5 - Блок 5
- Битола (3.15 ха)
9.1.9 ДУП за Урб. Единица бр. 8 - Урб.
модул „2“ - Битола (2.50 ха)
9.1.10 ДУП за Урб.Ед. бр. 8 – Блок 6 Битола (3.40 ха)
9.1.11 ДУП за БЛР 1 дел – Урбан блок 2 Битола (3.20 ха)
9.1.12 ДУП за БЛР 2 дел - урбан модул
„2“ - Битола (1.50 ха)
9.1.13 ДУП за Стрчин - Урб. блок „1“ Битола (4.67 ха)
9.1.14 ДУП за Стрчин - Урб. блок „2“ Битола (2.40 ха)
9.1.15 ДУП за Стрчин - Урб. блок „4“ Битола (9.53 ха)
9.1.16 ДУП за Стрчин - Блок „6“ - Битола
(3,00 ха)
9.1.17 ДУП за Блок 3 - Битола (3.20 ха)
9.1.18 ДУП за Блок 4 - Битола (0.75 ха)
9.1.19 ДУП за Г. Оризари - Урб. блок „3“
- Битола (2.80 ха)
9.1.20 ДУП за Градска работна зона
јужно од патот Битола с. Новаци (26.23 ха)
9.1.21 ДУП за Карпош 2 - Битола (12.0 ха)
9.1.22 ДУП за Индустриска зона „Блок
Битолатекс“ - Битола (16.0 ха),
9.1.23 ДУП за Јени Маале 2 дел Блок „1“
- Битола (6,15 ха)
9.1.24 ДУП за Центр. Градско подр. 4 дел
Блок 1, - Битола (2,20 ха)
9.1.25 ДУП за Урб. единица. „Баир 1“ Битола (29.00 ха)
9.1.26 ДУП за Урб. единица. „Баир 2“ Битола (28.00 ха)
9.1.27 ДУП за Урб. единица. „Баир 3“ Битола (25.00 ха)
9.1.28 ДУП за ЦГП 3 дел Блок 7 - Битола
(2.7 ха)
9.1.29 ДУП за СЗ Девеани Блок 1“ - Битола (3.3 ха)
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9.1.30 ДУП за СЗ Девеани Блок 2“ - Битола (2.0 ха)
9.1.31 ДУП за СЗ Девеани Блок 3“ - Битола (9,0 ха)
9.1.32 ДУП за Источна индустриска зона
Жито Битола и Транскоп - Битола (16,00 ха),
9.1.33 ДУП за МЗ Г. Оризари 2 дел Блок
1“ - Битола (34.0 ха)
9.1.34 ДУП за Четврт „Монопол“ Блок 1
и 2 Битола (16.55 ха)
9.1.35 ДУП за дел од градска работна зона Грегов Бунар Блок - Битола 1, (6,0 ха)
9.1.36 ДУП за Центр. Градско подр. 4 дел
Блок 4, - Битола (3,0 ха)
9.1.37 ДУП за Станбена заедница Даме
Груев Блок 15, - Битола (2,0 ха)
9.1.38 Дел од ДУП за Блок А- Довлеџик
кај базените- Битола (2,5 ха)
9.1.39 ДУП за Комплекс на сервиси и мало стопанство Запад 1 дел, Блок 2 - Битола
(8,7 ха)
9.1.40 ДУП за 2 дел од Комплекс на сервиси и мало стопанство во западен дел од
потесното градско подрачје Блок 1 - Битола
(3,9 ха)
9.1.41 ДУП за Нови градски гробишта
,Блок 2 - Битола (4,0 ха)
9.1.42 ДУП за Месна заедница Горно
Оризари Блок 1 - Битола (3,5 ха)
9.1.43 ДУП за станбена заедница Даме
Груев Блок 16 - Битола (2,0 ха)
9.1.44 ДУП за ЦГП 3 дел Блок 1 и 2 - Битола (2,4 ха)
9.1.45 ДУП за ЦГП 3 дел Блок 7 - Битола
(2,25 ха)
9.1.46 ДУП за дел од работна зона локалитет Фрижидери - Битола (15,0 ха)
9.1.47 ДУП за ЦГП 4 дел блок 9 (3.00 ха)
9.1.48 ДУП за ССЗ Триаголник Блок 2
(1.6 ха)
9.1.49 ДУП за ЦГП 5 дел Блок 5 (2.0 ха)
9.1.50 ДУП за ЦГП 1 дел Блок Градски
Пазар – Општина Битола, (2.2 ха)
9.1.51 ДУП за Станбена заедница 4 и 2
Реонски центар ЗАПАД Блок 2 – Општина
Битола, (9,7 ха)
9.1.52 ДУП за Буковски мост 2 дел Блок
1 – Општина Битола, (6.5 ха)
9.1.43 ДУП за Индустриска зона локалитет „Металец“ – Општина Битол, (11.2 ха)
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9.1.54 ДУП за Стопански комплекс Буковски мост Блок 1 – Општина Битола, (6.15
ха)
9.1.55 ДУП за Буковски мост 2 дел Блок
1 – Општина Битола, (6.5 ха)
9.1.56 ДУП за Сопански комплекс ГРАНИТ – Општина Битола, (7.6 ха)
9.1.57 ДУП за Работна зона м.в. „ХЕРАКЛЕА“ - Општина Битола (3.9 ха)
9.1.58 ДУП за зона за стопански дворов и
технички преглед м.в. „УШИЦИ“ - Битола,
9.1.59 ДУП за Блок „Стар Прогрес“ Општина Битола (1.3 ха)
9.1.60 ДУП за Горно Оризари 2 дел Блок
2 – Општина Битола (8.5 ха)
9.1.61 ДУП за Станбена заедница Бр. 1
Блок 2“ - Битола (2.5 ха)
9.1.62 ДУП за Индустриска зона „Гегов
бунар“ Блок 1 - Битола (3.2 ха)
9.2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ)
9.2.1 УПВНМ за „Стоп. Комплекс пат Бла-Бистрица“ (1.65 ха)
9.2.2 УПВНМ за стопански комплекс м.в.
Воденица, КО Крстоар-Општина Битола
(0,22 ха)
9.2.3 УПВНМ Споменичен комплекс со
придружни објекти на дел од КП 15 КО Лажец покрај магистралниот пат М5 БитолаМеџитлија општина Битола (9,0 ха)
9.2.4 УПВНМ Стопански комплекс м.в.
„Калдрма“ (2.0 ха)
9.2.5 УПВНМ Силоси за жито м.в. Братиндолска река, КО Братиндол (1.35 ха)
9.2.6 УПВНМ Крстосница Дихово (4,3
ха)
9.2.7 УПВНМ Терени за голф, Братиндол, Магарево и Ротино (140 ха)
9.2.8 УПВНМ повекенаменска зона за
производство и сервисни дејности на КП
1347/1 КО Крклино, Општина Битола
9.3. ЛОКАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ЛУПД)
9.3.1 ЛУПД за изградба на објекти со намена Г3 и Г4 на КП 247/2м.в. „Ограде“ КО
Крстоар Општина Битола,
9.3.2 ЛУПД за стопански комплекс класа
на намени Г4, на КП бр. 471/1 м.в.Ореј, КО
Дихово, Општина Битола.
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9.3.3 ЛУПД за изградба на џамија на КП
Бр. 2297 КО Лажец, Општина Битола,
9.3.4 ЛУПД за изградба на базна станица
за мобилна телефонија на КП Бр. 825/1 м.в.
ПРЕСЛАП КО Раштани, Општина Битола,
9.3.5 ЛУПД за изградба на базна станица
за мобилна телефонија на КП Бр. 731 м.в.
Вац Лозје, КО Братин Дол, Општина Битола.
9.3.6 ЛУПД за изградба на базна станица
за мобилна телефонија на КП Бр. 912 м.в.
Чесма, КО Крстоар- Општина Битола
9.3.7 ЛУПД за изградба на базна станица
за дигитално полициско радио – Древеник
на КП 1270/2, КО Древеник – Општина Битола
9.3.8 ЛУПД за изградба на базна станица
за дигитално полициско радио – Древеник
на КП 1/3, КО Ѓавато – Општина Битола,
9.3.9 ЛУПД за изградба на полигон за
обука на возачи на КП Бр. на дел од КП Бр.
33 м.в. „Хектари“ КО Горно Оризари – Општина Битола,
9.3.10 ЛУПД за изградба на објекти со
класа нанамена Г2 (лесна и незагадувачка
индустрија на КП Бр. 100 КО Брусник –
Општина Битола,
9.3.11 ЛУПД за изградба на објекти со
намена Б3 м.в. „Коривче“ КО Нижеполе
Општина Битола,
9.3.12 ЛУПД за изградба на објекти со
намена Б3 м.в. „Чакал“ КО Нижеполе Општина Битола,
9.3.13 ЛУПД за изградба на планинарски
дом КО Дихово – Општина Битола,
9.3.14 ЛУПД за планинарски дом „Копанки“ - КО Магарево – Општина Битола,
9.3.15 ЛУПД за изградба на комплекс со
намена Б комерцијални и деловни намени
Пазари на КП Бр. 37/1 КО Битола 5 – Општина Битола,
9.4. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА
СЕЛА
9.4.1 УП за село Бистрица,
9.4.2 УП за село Карамани
9.5. ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА
9.5.1 с. Лавци,
9.5.2 с. Буково,
9.5.3 с. Брусник,
9.5.4 с. Нижеполе,
9.5.5 с. Трново,
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с. Магарево,
с. Кравари,
с. Логоварди,
с. Канино,
с. Дихово,
с. Велушина,
с. Острец,
с. Барешани,
с. Породин,
с. Олевени,
с. Бистрица,
с. Крстоар,
с. Поешево,
с. Раштани,
с. Крклино,
с. Братиндол,
с. Кукуречани,
с. Српци,
с. Секрани,
с. Габалавци,
с. Лопатица,
с. Црновец,
с. Лера,
с. Рамна,
с. Доленци,
с. Ѓавато,
с. Кажани,
с. Маловишта

III . ФИНАНСИРАЊЕ НА
ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ
ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА
Финансирањето на урбанистичките планови од оваа Програма, согласно со чл. 17
став (3) и (7) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ
Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), се врши од
средства на:
• Буџетот на општината;
• средства на заинтересирани правни и
физички лица чиишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи
за Општината,
• За изработување на урбанистички планови со кои се реализираат проекти од
значење за Републиката и општините,
Владата на Р. Македонија донесува Програма за приоритетна изработка на урбанистички планови. Финансирањето на
урбанистичките планови од оваа Прог-
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рама, согласно со чл. 16 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко
планирање-пречистен текст (Сл. весник
на РМ Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и
42/14), е финансирана од Буџетот на РМ
или од буџетите на општините.
IV . РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА
За реализација на Програмата се поднесува Извештај за нејзиното спроведување,
по завршување на планскиот период.
•
•
•

•

•

•

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Во текот на годината, зависно од потребите програмата може да се менува и
дополнува.
Реализацијата на програмата ќе биде со
динамика согласно со приливот на средства, наведени во предходниот дел.
Изработување на урбанистичките планови вршат правни лица кои поседуваат
лиценца за изработување на урбанистички планови, согласно со чл. 18 став
(1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање-(Сл. весник на РМ Бр.
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14)
Заради економски развој на општина
Битола, врз основа на чл. 17 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
- (Сл. весник на РМ Бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13,
163/13 и 42/14) одредени планови може
да се донесат во скратена постапка пропишана во чл. 24а ставови 2, 3, 4 од наведениот Закон.
За реализација на оваа програма е задолжена Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина во соработка со Партиципативното тело и Одделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина на Општина Битола.
Примерок од Програмата ќе се достави
до Министерството за транспорт и врски
- Сектор за уредување на просторот,
Министерство за заштита на животна
средина и просторно планирање и Управа за заштита на културното наследство
на Р.М.
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Програмата влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр.07-40/21
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за економски
развој во Општина Битола за 2015 год.
1. Ја објавувам Програмата за економски
развој во Општината Битола за 2015 год.,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/20
30.12.2014 год.
Битола

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола (,,Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
за економски развој во Општина Битола за
2015 год.
Со програма се уредуваат изворите на
средствата и наменското трошење на истите
согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја.
Програмата претставува континуитет на
работите од претходните програми и обврски што треба да бидат завршени во 2015
година.
Сите проекти кои биле во приоритетната
листа во Програмата за 2014 година, а не се
завршени во тековната година се составен
дел на оваа програма.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
На програмата за економски развој во Општина Битола
за 2015 година
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за економски развој во Општина Битола
За 2015 година

Ред.
Бр.

шифра

Извор на приходи

1

713 (111, 113)

Планирани средства од Буџетот на општината (Данок
на имот)

2

БРОЈ 15 – СТР. 533

718117

Износ

Надомест за добивање на лиценца за угостителска
дејност
ВКУПНО:

23.315.935,00
1.500.000,00
24.815.935,00

СТР. 534 – БРОЈ 15
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
на Програмата за економски развој во Општина Битола
За 2015 година

Ред.
Бр.

шифра

1

46

1.1

464 990

2

482

2.1

482 110

Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на улици и патишта

2,2

482 210

Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на мостови

2,3

482 310

Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на колектори
и пречистителни станици

2.4

482 610

Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на споменици

2.5

482 710

2.6

482 810

2.7

782 910

Расходи

Износ

СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ

5.000.000,00

Други трансфери

5.000.000,00

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

19.815.935,00

Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на капацитети
за водоснабдување
Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на капацитети
за енергетика
Подготвување на проекти, вклучување на дизјан на други
објекти
СÈ ВКУПНО:

8.601.068,00
0,00
3.974.958,00
0,00
2.271.012,00
3.364.500,00
1.635.397,00
24.815.935,00

Дел од средствата од оваа Програма ќе бидат вложени за изработка на техничка документација на објекти кои се дефинирани со листа на објекти која е дадена како ПРОЛОГ 1
Расходите за набавка на проектна документација (техничка документација, фисибилити студии и сл.) ќе се извршуваат согласно динамиката на приливот на средствата и утврдената листа
на приоритетните објекти.
Листите за приоритетни објекти ја утврдува Советот на општината и е составен дел на оваа
Програма (ПРИЛОГ 1)
Ред
.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЛОКАЦИЈА / УЛИЦА
ОТВОРЕН КАНАЛ
АРМ
ул. БУКОВА ШУМА
ул. КУЗМАН ШАПКАРЕВ
ул. ЃОРГИ ДИМИТРОВ
ул. 11-ти ОКТОМВРИ
ул. КУЗМАН
ЈОСИФОВСКИ
ул. АПОСТОЛ
ЗДРАВЕВСКИ
нас СТРЧИН
ул.ФАХРИ ИБРАИМИ
АРМ 2 (улично)

УЛИЦИ И
ПАТИШТАОДРЖУВАЊЕ
(482110)

ИЗГРАДБА
НА УЛИЦИ И ПАТИШТА
(482120)

КАНАЛИЗАЦИЈА
(АТМ+ФЕКАЛНА)
(482310)

300.000,00

300.000,00

ВОДОВОДИ
(482710)

УЛИЧНО
ОСВЕТЛУВАЊЕ
(482810)

ВКУПНО

600.000,00

16.666,00

16.666,00

16.666,00

49.998,00

16.300,00

16.300,00

16.300,00

48.900,00

60.000,00

60.000,00

360.000,00

18.000,00

70.000,00

120.000,00

120.000,00

26.000,00

26.000,00

75.000,00

75.000,00

107.500,00

225.000,00

107.500,00
167.500,00

28.333,00

75.000,00

215.000,00

167.500,00

167.500,00

28.333,00

28.333,00

167.500,00

670.000,00
84.999,00

600.000,00

600.000,00
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11
12
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39

40

41
Вк.

ул.Св НЕКТАРИЈ
(Ж.Ј.ШПАНАЦ)СООБРАЌАЈ
ГЕРМАНСКИ ГРОБИШТА
УЛИЦА ПОКРАЈ
СТАДИОН
ул.ШИРОКА
ПРИСТАП
СВ.НЕДЕЛАНОВАЧКИ ПАТ
УЛИЦИ ВО д. ОРИЗАРИ-2 УРБАНИ
ЗАЕДНИЦИ
УЛ.16-та
УЛИЦИ ВО с.
КРКЛИНО
УЛИЦИ ВО с.
ЃАВАТО
ул.МАРКО ЦЕПЕНКО (САВА
КОВАЧЕВИЌ)
ул. ДРАГОРСКА
ул. БРАНКО
РАДИЧЕВИЌ
ул. БИСТРА
ул. ДОВЛЕЏИК
(стара)
АРМ 2 Сообраќаен
проект
АУП СТАДИОН
ПОДЗЕМНА СООБР. И ПАРКИНГ
КАТНА ГАРАЖА
КВАНТАШКИ ПАЗАР
БАЗЕН ЗАТВОРЕН
И ДРУГИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
СТРЧИН ВТОРА
ФАЗА
ИНДУСТРИСКИ
ПАТ КАФТАНЏИЦА
КРУЖЕН ТЕК СОКОТАБ
М5 КОРЕКЦИЈА И
ДОПОЛНУВАЊЕ
(ОД ПРИЛЕП И
КОН РЕСЕН)
ОДРЖУВАЊЕ НА
КОЛОВОЗ КАЈ С.
КАЖАНИ ДО
С.ДОЛЕНЦИ
ПРОШИРУВАЊЕ
НА МОСТ НА Р.
ШЕМНИЦА ВО
С.ЛЕРА
АСФАЛТИРАЊЕ
НА УЛИЦИ ВО С.
ОСТРЕЦ
КОЛЕКТОРСКИ
СИСТЕМ ВО С.
ОСТРЕЦ
ВКУПНО:
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БРОЈ 15 – СТР. 535

50.000,00
80.000,00
240.000,00

80.000,00
120.000,00

120.000,00

120.000,00

600.000,00

72.000,00

72.000,00

32.500,00

32.500,00

203.000,00

203.000,00
290.000,00

145.000,00

435.000,00

73.000,00

73.000,00

185.000,00

185.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

76.000,00

27.375,00

27.375,00

27.375,00

27.375,00

109.500,00

18.834,00

18.834,00

18.834,00

56.502,00

130.750,00

261.500,00

130.750,00

75.000,00

523.000,00
75.000,00

150.000,00
250.000,00
50.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

900.000,00

6.000.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

2.000.000,00

900.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

2.000.000,00

225.000,00

100.000,00

100.000,00

75.000,00

500.000,00

450.000,00

200.000,00

200.000,00

150.000,00

1.000.000,00

2.700.000,00
900.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

200.000,00

500.000,00

600.000,00

200.000,00

800.000,00

550.000,00

550.000,00

300.000,00

300.000,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

3.401.758,00

6.398.500,00

3.747.042,00

176.000,00

3.360.924,00

3.113.175,00

20.021.399,00
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
•

•

За спроведување на оваа програма се
грижи Градоначалникот, Комисијата за
економски развој и Одделението за економски развој при Секторот за економски развој, јавни дејности и информатичка технологија на Општина Битола.
Оваа Програма влегува во сила веднаш
по изгласување од Советот на Општина
Битола, а ќе се применува до крајот на
годината, односно до донесување на
Програмата за 2016 г.

Бр.07-40/22
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
управување со комунален и друг вид на
неопасен отпад (2014-2016)
1. Ја објавувам Програмата за управување со комунален и друг вид на неопасен
отпад (2014-2016), донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/21
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02), член 19 од Законот за
управување со отпад („Сл. Весник на РМ“
бр. 9/2011) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина
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Битола на седницата одржана на 25.12.2014
година, донесе
ПРОГРАМА
за управување со комунален и друг вид на
неопасен отпад (2014-2016)
Вовед
Програмата за управување со комуналниот и другите видови на неопасен отпад
претставува плански документ произлезен
од законските и подзаконските акти кои
произлегуваат од Законот за управување со
отпад. Истата е во согласност со Планот за
управување со отпад на територија на општина Битола, како и со Програмaта за
управување со комунален и друг вид на неопасен отпад на територијата на Oпштина
Битола.
Со програмата се дефинира постапувањето со комуналниот и другите видови на
неопасен отпад на територијата на општина
Битола. Програмата го определува и планира начинот, обемот и динамиката на собирањето, транспортирањето и депонирањето на отпадот, процесите на селектирање,
третман и складирање на отпадот, надзорот
над овие операции како и мерките за заштита на животна средина, животот и здравјето
на луѓето.
Програмата се однесува за период од 3
години од 2014-2017 фодина и се однесува
на активностите и дејностите при управувањето со отпадот кои се извршуваат на
подрачјето на територијата на градот Битола и селата опфатени со услугата. Во Програмата наведени се видот и количините на
отпад, наведени се планирани техничко –
технолошки и организациски мерки за
подобрување на процесот на управување со
отпадот како и рокови и фази на реализација на истите. Програмата содржи мерки
за заштита на штетното влијание на отпад
врз луѓето, како и планирани активности за
едукација и обука на кадарот кој управува
со отпадот.
На крајот на Програмата даден е акционен план за реализација на предвидените
мерки преку активност и предмет на основата со превидено време на неговата
реализација.
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1. Постојано ниво на создавање на отпад, по видови, количини и извори на
создавање и предвидување на видот и
количеството на отпад што се создава за
наредната година
Од анализите направени од страна на ЈП
Комуналец Битола, кое врши собирање,
транспортирање и депонирање на комунален отпад на територијата на општина Битола, комуналниот отпад е еден од основните текови на отпад што се создаваат. Составен е од отпад од домаќинства, комерцијален отпад и отпад создаден од индустријата со карактер сличен на отпадот од
домаќинствата. Како посебна категорија на
отпад претставува селективно собраната
отпадна хартија и отпадна пластика (РЕТ).
Врз основа на анализите направени од
страна на ЈП Комуналец Битола на територијата на општина Битола во 2013 година
собрани се 571,364 тони отпад неделно, односно околу 29710 тони отпад годишно.
Од вкупните колични собран отпад
25759,44 тони/год. е комунален отпад собран од физички лица, додека 3951,48 тони/год е комерцијален и индустриски неопасен отпад.
Од градот Битола собрани се 23486 тони/год. комунален отпад, додека од рурални
средини собрани се 2273,44 тони/год комунален отпад.
За наредната година се предвидува да се
соберат приближно истите количини на комунален отпад, односно околу 29750 тони/год. Во случај на проширување на дејноста за собирање и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад од
нови 5 селски средини дополнително ќе се
соберат уште 5% комунален отпад.
Од селективниот процес на собирање на
отпадна хартија до октомври 2013 година
собрани се 205,5 тони отпадна хартија. До
крајот на годината се очекува да бидат собрани околу 265 тони отпадна хартија. За наредната година се предвидува зголемување
на количините на собрана хартија од 5%.
Количините на собрана пластика се минорни поради проблемот со дивите нелегални собирачи на РЕТ пластиката.
2. Постојани и планирани технички,
организациски и други мерки за избегну-
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вање и за намалување на создавањето на
отпад и намалување на штетноста на отпадот
Системските технички и организациски
мерки се состојат од различни проекти во
различни фази на реализација. ЈП Комуналец како носител на активностите за
управување со отпад своите проектни активности ги насочува во следните насоки:
• Изработка на техничка и институционална документација за подобрување на
системот за собирање и транспортирање
на отпадот и постепено проширување на
системот како во процесот на собирање
и транспортирање, така и во процеси за
селективно собирање на отпадот пред се
хартијата и пластиката (РЕТ);
• Почитување на приоритетите за управување со отпадот и начелото на блискост,
односно избегнување на создавање на
големи количини на отпад, преработка
на отпадот по можност на местото каде
се создава по пат на рециклирање или
повторна употреба, користење како извор на енергија и сл.;
• Управување со посебни текови на отпад
(гломазен отпад, градежен шут, пакување и отпад од пакување, стари гуми,
употребени масла, отпадна електрична и
електронска опрема) со воспоставување
на усогласена организациона шема за
постапување со таков вид на отпад на
целокупната територија на општината;
• Воспоставување на интегрирана мрежа
за отстранување на отпадот.
Предвидените мерки за намалување на
количините на создаден отпад мора да ги
разгледаат различнте опции за избегнување
на количините на отпад, намалувањето на
неговиот потенцијал за опасност и
намалувањена количината на отпад на неговиот извор и искористување на неговата
енергетска содржина се со цел заштита на
животната средина, животот и здравјето на
луѓето.
3. Податоци за постојани и планирани
организациско –технички капацитети
ЈП Комуналец поседува капацитет за механички третман на хартија и пластика и
капацитет за депонирање на отпад.
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Механички третман на отпад се врши само на хартија и картон. За таа цел се користат две хидраулични преси за пресовање.
Просечното дневно балирање на хартијата
изнесува околу 800 кг. Пресованата хартија
се предава на понатамошен третман на
правни лица.
Капацитет за депонирање на отпадот
претставува депонијата Меглеци. На
депонијата се врши депонирање на комунален отпад по површинска метода, а дадената локација располага со доволно подрачје
за погон на истата за пероид од 15 и повеќе
години. Депонијата е опслужена со сета потребна механизација. На депонијата се
врши комплетно евидентирање на депонираните количини на отпад. Просечните неделни количини на депониран отпад изнесуваат околу 575 тони. За работа на истата
изработен е План и програма за депонирање на комунален отпад во депонија
Мегленци (2008-2013) и Програма за работа на депонијата Мегленци (2010-2013).
Во моментот капацитетот за механички
третман на отпадот и капацитетот на депонирање на отпадот ги задоволува дадените
потреби.
Идните планирани организациско – технички капацитети за преработка, третман и
финално депонирање на отпадот ќе се движат во насока на регионално управување со
комуналниот отпад. Регионалниот интегрален систем за управување со отпадот ќе
практикува собирање на поединечни фракции на отпад, ќе применува соодветни техники на собирање и претовар на отпад, а
собирањето и транспортот ќе се приспособат на количествата на отпад создадени во
одделни територии, проектирани со помош
на логистички шеми и економски анализи.
Мерките ќе се состојат од бројни фази на
планирање и стекнување на потребните услови за проектот, изработката на проектната
и инвестиционата документација, обезбедување на потребната согласност, добивање
на потребните дозволи и затворање на финансиската конструкција.
Приоритени капацитети за управување
со отпадот во наредните 3 години е реазлизација на Проект за изградбата на претоварна станица и реализација на Проект за
сува рециклажа на отпад.
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4. Постојани и планирани технички,
организациски и други мерки за постапување со отпадот (селектирање, третман, преработка, искористување на енергијата, складирање и отстранување)
Планираните технички и организациски
мерки за постапување со комуналниот отпад се спроведуваат во согласност со основните начелата и правилата за постапување со отпадот наведени во законот за
управување со отпад.
Постапувањето со отпадот ЈП Комуналец
го изведува со должно внимание и на начин
со кое се избегнува загрозување на животната средина, животот и здравјето на
луѓето, загадување на водата, почвата и
воздухот и создавање на бучава.
Постојаните и планираните мерки во
процесот на постапување со отпадот се:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Избегнување на создавање на големи
количини на отпад;
Отпадот првенствено да биде преработен на местото на неговото создавање;
Преработката на отпадот да се врши по
пат на рециклирање, повторна употреба
или во друг процес на екстракција на секундарни суровини;
Селектирање на отпадот, класифицирање на истиот според Листата на видови на отпад и утврдување на неговите
карактеристики;
Почитување на универзалноста на услугата обезбедена преку одржливост на
услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, целосно покривање на областа на извршување на услугата;
Безбедно собирање и транспортирање на
отпадот од местото на неговото настанување до местото на неговото предавање;
Транспортирање на отпадот со специјални возила наменети за транспорт на
отпад;
При преработка на отпад преработката
да се врши без примена на процеси и
методи кои ја загрозуваат животната
средина;
Економски прифатлива цена за извршената услуга;
Почитување на налчелото “загадувачот
плаќа”;
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Заради успешна реализација на предвидените мерки ЈП Комуналец во согласност
со динамиката за работа дополнително ќе постави специјализирани садови за селективно
собирање на отпадот во колективните стамбени објекти, ќе отпочни реализација на пилот проект за примарна селекција на отпадот
во индивидуални домаќинства со собирање
на сув и воден отпад, ќе изврши замена на
дел од хаварисираните садови од 1,1м3 и ќе
отпочни реализација на проект за изградба на
двор за рециклирање. Истиот ќе претсатавува
капацитет за механички предтретман на отпадот и ќе има генерална функција за прочистување на собраните фракции на отпад со цел
постигнување на бараниот квалитет според
стандардите за рециклирање.
5. Мерки за заштита од штетното
влијание на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето
Законодавните, институционалните, организациските и економските мерки за заштита на животната средина, поврзани со
комуникацијата на јавноста, претставуваат
значајна основа за воспоставување и
функционирање на мрежата на техничките
капацитети за управување со отпад. Сите
мерки можат да дадат позитивен ефект на
различните медиуми на животната средина,
животот и здравјето на луѓето.
Основен предуслов за ефикасен систем
на управување со отпад е воспоставување
на мерка за примарна селекција на отпадот
преку законска регулатива. Истата треба да
е дополнета со секундарна законска регулатива (правилници, уредби, подазаконски акти, методологии) која е задолжителна, што
ќе овозможи целосно воспоставување на
правен поредок на целокупната област.
Институционалните и организациските
мерки се состојат главно од воспоставување
на организациона стуктура во јавното
претпријатие со назначени одговорни лица,
со поделени задачи, зајакнување на човечките и оперативните капацитети со цел успешна реализација на предвидените задачи.
Институционалната организација на сите
нивоа ќе ги синхронизира сите мерки и активности од заокружувањето на законските
мерки преку оперативни задачи.
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Економските мерки за заштита на животната средина се однесуваат на промовирање на развој за искористување на материјалната и енергетската ефикасност на определени фракции на отпадот. Глава цел на
економските и финасиските мерки е да се
промени однесувањето на сите инволвирани
субјекти во управувањето со тековите на
отпадот со воспоставување на економски
инструменти кои се однесуваат на:
• Намалување на количните создаден отпад;
• Поттикнување на искористување, повторна употреба и рециклажа на отпадот;
• Намалување на уделот на опасниот отпад во создадениот отпад;
• Минимализирање на негативните влијанија врз животната средина поврзани со
системите за собирање, транспорт, третман и отстранување на цврстиот отпад;
• Создавање приходи за покривање на
трошоците.
6. Планирани активности за едукација
и за обука на кадарот што управува со
отпадот
Извршувањето на сите комплексни задачи за управување со отпад ја наметнува
потребата за обучен кадар на сите нивоа.
Целокупниот кадар ќе поседува дополнителни курсеви и обуки испланирани според
специфичноста на работата. Сите професионални групи вклучени во процесот на
управување со отпадот како и операторите
на инсталациите ќе го надградуваат своето
техничко и технолошко знаење со познавање на националната законска регулатива и
регулативата на ЕУ, програмите и правилата, како и економско-финансиските прашања и последици.
На едукативните курсеви и обуки вработените за управување со комуналниот цврст
отпад ќе се запознаваат главно со општите
политики, законските прашања поврзани со
свеста на јавноста, организациски, технички, просторни, логистичкии економско финансиски теми и теми поврзани со посебни
задачи, особено со координација на развојот
и унапредувањето со отпадот и инвестиционите проекти и со обезбедување на финансиски средства.
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Лицата поврзани со процесот на финално
депонирање на отпадот ќе посетуваат едукативни курсеви и обуки за прописите и
стандардите за генерално управување со
отпад, за посебни технички и оперативни
прашања, за кои се потребни одредени општи управувачки способности, за влијанијата од капацитетите за управување со отпад
врз животната средина и за економско-финансиските аспекти на операциите за управување со отпад.
Запознавањето на новите технологиите и
техничките апликации коишто опфаќаат
собирање, претовар/транспорт, складирање
на фракциите на опасен /неопасен отпад и
на потенцијалната фракција за рециклирање, за механизмот и биолошкиот и другите видови третман и за процесите на депонирање на сите видови на отпад ќе се вршат
на дополнителни семинари и работилници
организирани од надлежни инстутуции.
Обуката на човечките ресурси е силно
поврзана со организацискиот развој на јавното претпријатие. Истото нема да се потпира само на ад хок надворешна обука, туку
ќе ги анализира своите потреби и обуката ќе
ја спроведува со развојот на неопходните
капацитети и постојните празнини и слабости во делот на знаењето. Развивањето
професионални вештини преку обука е
суштински важно за ја одржуваме мотивираност на вработените.
7. Воведување на меѓународни системи
за заштита на животната средина. (ISO
14001 и други);
Воведувањето на стандардизацијата
претставува активност на утврдување одредби за општа и повеќекратна употреба, со
цел постигнување на оптимално ниво на
уредување во дадена област.
Зголемената грижа за животната средина,
како и зголемувањето на бројот на прописи
кои ја регулираат оваа материја, ќе резултира во поставување на ISO стандард со цел
претпријатието да го воспостави своето
работење на начин кој ќе одговори на растечките барања на заштитата на животната
средина.
Стандардот ISO 14001, ги дефинира
барањата за управуање со заштитата на жи-
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вотната средина. Методологијата на која
почива стандардот ISO 14001 ја воспоставува политиката за заштита на животната
средина, целите и процесите со кои ја реализира политиката, како и превземањето
мерки со кои е потребно да го унапреди и
усогласи работењето на претпријатието со
системот на барања на овој стандард.
Со воспоставувањето на ISO 14001 ќе се
дефинираат барањата за воспоставување
процедури во заштитата на животната околина, ќе се одредат факторите на влијанието
на услугата врз околината, ќе се предвидат
еколошки системи на кои се врши негативно влијание, ќе се измерат негативнитете
влијанија и ќе се дадат насоки за спречување на несаканите ефекти.
Стандардот ISO 14001 не е условен со
закон и неговата примена е доброволна.
Развиен е врз концептот на одржлив развој,
со кој се задоволуваат сегашните потреби,
при тоа не се загрозува опстанкот на идните
генерации и задоволувањето на нивните потреби. Лесно се интегрира со стандардот
ISO 9001 и наменет е за сертификација.
8. Други мерки што се од значење за
реализација на програмата за
управување со отпадот.
Организациски подобрувања
Организациските подобрувања може да
опфатат широка палета мерки кои можат:
• да ја подобрат ефективноста на организацијата;
• да придонесат за намалување на оперативните трошоци;
• да остварат поголеми приходи.
Воспоставување на систем за стратегиско
планирање ќе овозможи јавното претпријатие ја дефинира својата стратегија или
главниот правец на движење за период од
неколку години и донесува одлуки за главните мерки што ќе ги преземе. Крајниот резултат, односно стратегијата, ќе содржи:
• конкретни цели што треба дасе постигнат;
• потреби во делот на ресурсите, во што
спаѓаат капитал и човечки капацитети и
• временски распоред.
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Воспоставување на нова организациона
поставеност ќе овозможи системска процена на кадровските потенцијали и обемот
на работа. Ваквата организирана поставеност ќе овозможи анализа на кадровски
потреби со цел да се идентификуваат бројот
и профилот на сите вработени во јавното
претпријатие како и потребите од стручен
кадар за во иднина.
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Можни се и други извори на финансирање:
• Заеми од финансиски институции и заеми од комерцијални банки;
• Билатерални донации (USAID, GTZ и
тн);
• Средства од програми за јакнење на капацитетите на јавните претпријатија
(теоретска обука преку работилници,
семинари и посета на инсталации – системи за постапување со отпад);
• Средства од ЕУ кои подржуваат иновации и истражување;
• Инструменти за предпристапна помош
на ЕУ (ИПА компоненти 1,3 и 4);

9. Извори на финасирање на
програмата
Финансирањето на мерките и активностите предвидени во Програмта се реализираат од повеќе извори како:
• Средства на ЈП Комуналец;
• Буџет на општина Битола;
• Буџет на Република Макдеонија.

АКЦИОНЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТИТЕ
Мерка

Aктивност

Анализа на количините на отпад

Мерење на количините на отпад

Технички, организациски и други
мерки за избегнување и за
намалување на создавање на отпад и
намалување на штетноста на отпадот

Воспоставување на универзалност на услугата на целокупната
територија на општината обезбедена преку одржливост на услугата, квалитет и ефикасност, транспарентност, целосно покривање
на областа на извршување на услугата
Проширување на услугата во руралните средини
Воспоставување на шема за целосно покивање на селеткивен процес
на собирање на отпадот на целокупната територија
Изработка на техничка и институционална документација за
подобрување на системот за собирање и транспортирање и селективно собирање на отпадот
Изработка на План за управување со отпад
Изработка на Програма за управување со отпад (2014-2017)
Изработка на интегрирана шема за управување со отпад
Изработка на План за депонирање на комунален отпад (2014-2019)
Изработка на Програма за депонирање на отпад (2014-2017)
Управување со посебни текови на отпад:
Акции за собирање на гломазен отпад
Расчистување на диви депонии соградежен шут
Управување со пакување и отпад од пакување
Управување со посебни текови на отпад (стари гуми, употребени масла, отпадна електрична и електронска опрема)

Планирани организациско –технички
капацитети

Технички, организациски и други
мерки за постапување со отпадот
(селектирање, третман, преработка,
искористување на енергијата,
складирање и отстранување)

Година на спроведување
2014

2015

2016

2014

2015

2016

2015
2015

2016
2016

2015

2016

2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

Проект за изградбата на претоварна станица
Проект за сува рециклажа на отпад
Проект за рециклажен двор
Проект за собирање на сув и воден отпад
Проект за компостирање на биоразградлив отпад
Набавка на комунална опрема:
Набавка на специјални возила за собирање и транспортирање на отпад
Набавка на специјализрани садови за собирање на комунален отпад
Набавка на специјализирани садови за селектирање на отпад

2014
2014
2014

2015
2015
2015

2016
2016
2016

Воспоставување на примарен систем на селекција на отпад
Воспоставување на секундарен систем на селекција на отпадот

2015
2015

2016

2014

2014
2016
2015
2015
2015
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Мерки за заштита од штетното
влијание на отпадот врз животната
средина, животот и здравјето на
луѓето
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Законодавни мерки
Изработка на правилници и прописи за управување со отпад на локлано ниво посебно на примарна и секундарна селекција на отпадот
Институционални и организациски мерки
Воспоставување на организациона структура во јавното претпријатие
со назначени одговорни стручни лица
Економските мерки
Промовирање на развој за искористување на материјаната иенергетската вредност за ефикасноста на определени фракции на отпадот

Едукација и обука на кадарот што
управува со отпадот

Посета на едукативни курсеви и обуки за прописите и стандардите за
генерално управување со отпад, за посебни технички и оперативни
прашања, за влијанијата од капацитетите за управување со отпад врз
животната средина и за економско-финасиските аспекти на операциите за управување со отпад.

Воведување на меѓународни системи
за заштита на животната средина.
(ISO 14001 и други);

Воспоставување на ISO стандард 14001

Други мерки што се од значење за
реализација на програмата за
управување со отпадот.

Организациски подобрувања
Воспоставување на нова организациона поставеност
Воспоставување на систем за стратегиско планирање

Програмата влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/23
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
симнување на точка од дневен ред
1. Го објавувам Заклучокот за симнување
на точка од дневен ред, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/22
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016

2016

2015

2015

2014
2014

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1,
точка 47 и член 70 од Статутот на
општината Битола (,,Службен гласник на
општината Битола“ бр.10/05), Советот на
општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за симнување на точка од дневен ред
1. Точката 22 од Дневниот ред - Годишна
програма за заштита на животна средина на
Општина Битола за 2015 година беше
симната од дневниот ред на самата седница
на Советот на општината Битола поради
доработка на материјалот.
2.По доработката на материјалот, точката
ќе биде ставена на дневен ред на наредните
седници на Советот.
3.Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
општината Битола“.
Бр.07-40/24
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата на Општина
Битола за финансисрање на туризмот за
2015-2017
1. Ја објавувам Програмата на Општина
Битола за финансирање на туризмот за
2015-2017, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/23
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
на Општина Битола за финансисрање на
туризмот за 2015-2017
„Битола, атрактивна туристичка
дестинација“
Општина Битола со својата местоположба (непосредната близина со Р. Грција
членка на ЕУ, поставеноста на историски
важната рура, позната како патот VIA
EGNATIA, блискоста до охридскиот и солунскиот аеродром, природото богатството
(планината Баба со единстевна флора и
фауна, потенцијалите за развој на зимските
спортови итн.), културните атрактивности
(богатата историјата и традиција, културни
споменици и знаменитости, манифестации и
фестивали) ги има сите предуслови за развивање на туризмот како еден од најважите
двигатели на општествениот развој.
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Тому поради ова Општина Битола во
стратегијата за социо-економски развој особен акцент му придава на развојот на туризмот како глобален тренд и гранка со исклучителен потенцијал и можности. Во тој
контекст оваа предлог програма нуди низа
мерки, активности, проекти и иницијативи
чија цел е динамичен и комплементарен
развој на туризмот во Општина Битола.
Постигнувањето на таа цел е можно со
мобилизирање на сите потенцијали и субјекти во правец на подигање на нивото на
организациска поставеност, координација,
стандардизација, валоризација и промоција
на на туристичките потенцијали поставувајќи ја Битола на врвот на мапата на туристичките дестинации во регионот.
Во продолжение се претставени сет на
активности, мерки , иницијативи и проекти
кои во правец на постигнување на визијата ,
„Битола, атрактивна туристичка дестинација“.
1. Отворање на туристички инфо биро
и промоција на истото.
Досегашното искуство покажа дека
постоењето на информативно-туристичко
биро или пункт е основен стандард во сите
развиени туристички средини. Освен промотивната функција како објект , неговата
улога е информативно-промотивна како кон
туристичките посетители така и кон туристичките субјекти од градот (давање на
информации за сместување, посета на
знаменитости, влезници за настани и манифестации, објекти , продажба на туристичка
мапа, водич, разгледници и сл.
Во зависнот од развојот на ситуацијата
обврските и активностите на инфо бирото
можат да се зголемуваат во правец на
подобрување на туристичката промоција на
Битола односно ова биро да ја игра улогата
на извршно тело на програмата за развој на
туризмот.
Функцијата на бирото налага истото да
биде лоцирано на препознатлива локација
во централното градско јадро(искуствата
покажаа дека е добро да биде со излог,
достапен и во објект со културно-историско
значење) или слична атрактивна локација.
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Предвидена Имплементација –
Март-Април
2. Промотивни активности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опис на активности
Издавање на туристички брошур 4 издание .
Туристички разгледници
Мапа на градот
Изработка на маскота на градот-проект
Избор и промоција на туристичко лого
на Битола
интеренет промоции на домашни и
странски портали, публикации и сл.
саеми и други туристички манифестаци
Промотвни активности за обука на
локалното население за подобар однос
кон туристите.
Промоција и стимулирање на велосипедскиот туризам
Формирање Туристичка волонерска патрола.
Развој на туристички производ - Брендирање на туристички производ
обуки и стандардизација на туристичките субјекти
Destination management organization - имплементација

Промотивните активности се и тоа како
важен во процесот на подобрување на туристичката понуда, привлекување и анимирање на посетители и сл. Добро подготвената промотивна стратегија , квалитетно
публикуваните промотивни материјали,
нивната соодветна дистрибуција, се основни стандарди во промоцијата на туризмот на една средина.
Имплеменатција: Фебруари -Октомври
3. Инфраструктурни проекти и инвестиции
Опис на активности
• ДУП за проект „Ниже Поле “туристички
центар
• Проект за ревитализиација на старата
чаршија- соработка на Општина Битола
Мин.за култура
• Туристичка сигнализација 2 фаза

•
•
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Изградба на велосипедски патеки по
ДУП.
Поддршка на иницијативи за уредување
и промовирање на нови микро локации
за туристички излетишта

Дел од наведените проекни активности
во делот на инфраструктура се предвидени
како развојна компонента или фазно започнати во предходниот период , а ќе се реализираат во наредниот развоен приод во зависност од можностите и
4. Тековни активности на одговорното
лице за туризам
• Контакт со ЗЕЛС и Агенција за промоција и поддршка на туризмот
• Контакт и поддршка на чинителите на
туризмот во Општина Битола
• Одржување на средби, состаноци, обуки, работилници и др.со членовите за
Координативното тело за туризам
• Иницирање акции, промотивни активности, проекти и сл.во насока на подобрување на условите за работа во областа на туризмот, и поквалитетна туристичка понуда на Битола.
• Посета на значајни туристички манифестации и воспоставување контакти од
важност за развој на туризмот во Општина Битола.
• Одржување на база на податоци на туристички субјети и лиферување информации од важност за истите.
• Други активности во правец на развој на
туризмот во Општина Битола
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Програма за развој на туризмот во
Општина Битола за 2015 и динамика на
имплементација и буџет
Ред.
број
1.

2.
3.

4.

Активност
Отворање на
туристички инфо
биро и промоција
на истото.
Промотивни
активности
Инфраструктурни
проекти и
инвестиции

Тековни
активности на
одговорното
лице(посета на
настани, саеми,
промоции,
обуки,семинари,
состаноци на
координативното
тело и учество во
други активности
релевантни за
развој на туризмот
во Општина
Битола.

Време
Март Април

Буџет и извор
на
финансирање

Фебруари Октомври
Тековна
300.000.00
Буџетска
година
ставка G20
Потикнување
на развој ан
туризмот
Тековна
година

Структурата на поединечните трошоци
во рамките на вкупно предвидениот износ
ќе ја определува Комисија составена од
општинската администрација и стручни
лица, врз основа на прибирање понуди за
соодветни активности. Исплатата на трошоците ќе се врши од соодветните планирани ставки од Буџетот на Општина
Битола
Програмата влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/25
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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

БРОЈ 15 – СТР. 545

(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за работа на
Општинската организација на Црвен крст
Битола за 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на Општинската
организација на Црвен крст Битола за 2015
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 25.12.2014
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/24
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
Општинската организација на Црвен крст
Битола за 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на Општинската организација на Црвен
крст Битола за 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/26
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за заштита на
потрошувачите на Општина Битола за
периодот 2015-2016
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за заштита на потрошувачите
на Општина Битола за периодот 2015-2016,
донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/25
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ВТОРНИК 30.12.2014

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Процената на загрозеноста на
подрачјето на Општината Битола од сите
ризици и опасности
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
за усвојување Процената на загрозеноста на
подрачјето на Општината Битола од сите
ризици и опасности, донесен на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/26
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р 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
25.12.2014 година, донесе

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
25.12.2014 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за заштита на
потрошувачите на Општина Битола за
периодот 2015-2016

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Процената на загрозеноста
на подрачјето на Општината Битола од
сите ризици и опасности

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за заштита
на потрошувачите на Општина Битола за
периодот 2015-2016.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. СЕ УСВОЈУВА Процената на загрозеноста на подрачјето на Општината Битола
од сите ризици и опасности.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.07-40/27
25.12.2014 г.
Битола

Бр.07-40/28
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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

ВТОРНИК 30.12.2014
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Статутот на Јавното
претпријатие за урбанистичко планирање,
проектирање и инженеринг-Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Статутот на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг-Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/27
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/96 и 138/2014), член 22, став 1,
точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Статутот на
Јавното претпријатие за урбанистичко
планирање, проектирање и инженерингБитола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот
на Јавното претпријатие за урбанистичко
планирање, проектирање и инженеринг
Битола, донесен на седницата на Управниот
одбор на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола одржана на ден 19.11.2014
година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/29
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за одредување
на просечна цена за утврдување на
пазарната вредност на градежното
земјиште за календарската 2015 година
утврдена врз основа на извршените
купопродажби во претходната година на
подрачјето на Општината Битола по
Катастарски Општини
1. Ја објавувам Одлуката за одредување
на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за
календарската 2015 година утврдена врз
основа на извршените купопродажби во
претходната година на подрачјето на Општината Битола по Катастарски Општини,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/28
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.05/02), член 5 од Законот за
даноците на имот („Службен весник на РМ“
бр.61/04,92/07,102/08,35/11,53/11,84/12
и
188/13) и член 12 од Методологијата за
процена на пазарната вредност на недвижниот имот („Службен весник на РМ“
бр.54/12,17/2013,21/13 и 142/14) и член 70
од Статутот на Општина Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
за одредување на просечна цена за
утврдување на пазарната вредност на
градежното земјиште за календарската
2015 година утврдена врз основа на
извршените купопродажби во претходната
година на подрачјето на Општината
Битола по Катастарски Општини

4. ЃАВАТО, КАЖАНИ, МАЛОВИШТА,
ЦАПАРИ, ОЛЕВЕНИ, КАНИНО,
БАРЕШАНИ, ПОРОДИН, ЖАБЕНИ,
КАРАМАНИ, ОПТИЧАРИ, ПОЕШЕВО
За дворни места - 300 ден/м2
За градежни парцели - 600 ден/м2

Член 1
Со оваа одлука се определува просечна
цена за утврдување на пазарната вредност
на градежното земјиште од извршените
купопродажби во претходната година на
подрачјето на Општината Битола по
Катастарски Општини .
Член 2
Просечната цена за метар квадратен на
градежното земјиште се движи во зависност
од зоната во градот и населеното место и тоа:
I. Во град Битола
За дворни места
-2.000 ден/м2 - 4-та и 5-та зона
-1.200 ден/м2 - 6-та и 7-та зона
-1.000 ден/м2 - 8-та и 9-та зона
- 800 ден/м2 - 10-та и 11-та зона

6. КРЕМЕНИЦА, ЛАЖЕЦ,
ГРАЕШНИЦА, ДРАГОШ, КИШАВА,
ОСТРЕЦ
За дворни места - 200 ден/м2
За градежни парцели - 200 ден/м2

За градежни парцели
- 4.000 ден/м2 - 4-та и 5-та зона
- 3.000 ден/м2 - 6-та и 7-та зона
- 2.400 ден/м2 - 8-та и 9-та зона
- 1.200 ден/м2 - 10-та и 11-та зона
II. Просечната цена за метар квадратен
на градежното земјиште во селата на
Општина Битола се движи:
1. ЛАВЦИ, БРУСНИК, БУКОВО,
ДИХОВО, ТРНОВО, МАГАРЕВО, ГОРНО
ОРИЗАРИ
За дворни места - 600 ден/м2
За градежни парцели - 1.200 ден/м2
2. БРАТИНДОЛ, КРСТОАР,
БИСТРИЦА, ЛОГОВАРДИ, ОЛНО
ОРИЗАРИ, КУКУРЕЧАНИ, КРАВАРИ
За дворни места - 500 ден/м2
За градежни парцели - 1.000 ден/м2
3. РОТИНО, КРКЛИНО, РАШТАНИ,
НИЖЕПОЛЕ
За дворни места - 400 ден/м2
За градежни парцели - 800 ден/м2

5. РАМНА, ЛЕРА, Г.СРПЦИ,
ДОЛЕНЦИ, ДРАГАРИНО, ЦРНОБУКИ,
ДРАГОЖАНИ, ТРН, ВЕЛУШИНА,
ЛИСОЛАЈ, ЕГРИ, ЛОПАТИЦА
За дворни места - 200 ден/м2
За градежни парцели - 400 ден/м2

7. СВИЊИШТА, СЕКИРАНИ,
СНЕГОВО, СТ.ЗМИРНЕВО, ЦРНЕЕЦ,
СТРЕЖЕВО, МЕТИМИР, ОБЛАКОВО,
ЗЛОКУЌАНИ, ДРЕВЕНИК, Г.ОРЕОВО,
ГАБАЛОВЦИ ГОПЕШ
За дворни места - 100 ден/м2
За градежни парцели - 100 ден/м2
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“
Бр.07-40/30
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за одредување
на просечна цена за утврдување на
пазарната вредност на земјоделско
земјиште, шумите и пасиштата за
календарската 2015 година утврдена врз
основа на извршените купопродажби во

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

претходната година на подрачјето на
Општината Битола по Катастарски
Општини
1. Ја објавувам Одлуката за одредување
на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште,
шумите и пасиштата за календарската 2015
година утврдена врз основа на извршените
купопродажби во претходната година на
подрачјето на Општината Битола по Катастарски Општини, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/29
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 62 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.05/02), член 5 од Законот за даноците на имот („Службен весник на РМ“ бр.
61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12 и
188/13) и член 13 од Методологијата за
процена на пазарна вредност на недвижниот
имот („Службен весник на РМ“ бр. 54/12,
17/13, 21/13 и 142/14), и член 70 од
Статутот на Општина Битола(„Службен
гласник на Општина Битола“ бр.10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за одредување на просечна цена за
утврдување на пазарната вредност на
земјоделско земјиште, шумите и
пасиштата за календарската 2015 година
утврдена врз основа на извршените
купопродажби во претходната година на
подрачјето на Општината Битола по
Катастарски Општини
Член 1
Со оваа одлука се определува просечна
цена за утврдување на пазарната вредност
на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата од извршените купопродажби во прет-
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ходната година на подрачјето на Општината
Битола по Катастарски Општини .
Член 2
Почетната вредност на земјоделското
земјиште, шумите и пасиштата по Катастарски Општини во денари за метар квадратен се движи:
Катастарска Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа
5
6
7
8
Општина
1
2
3
4
КО
Барешани

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Бистрица

105,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Битола

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Братин дол

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Брусник

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Буково

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Велушина

60,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Габалавци

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

Катастарска Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа
Општина
2
3
4
5
6
7
8
1
КО Горно
Оризари

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО Горно
Српци

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО Горно
Орехово

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Гопеш

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Градешница

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Дихово

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Доленци

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО Долно
Оризари

90,00

80,00

60,00

40,00

30,00

КО
Драгош

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Драгарино

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Драгожани

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Древени

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Ѓавато

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО)
Егри

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Жабјани

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Злокуќани

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00
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Катастарска Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа
Општина
1
2
3
4
5
6
7
8

Катастарска Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа
Општина
1
2
5
6
7
8
3
4

КО
Карамани

80,00

60,00

50,00

40,00

30,00

КО
Стрежево

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Кажани

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Трново

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Канино

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Трн

80,00

60,00

50,00

40,00

30,00

КО
Кишава

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Цапари

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Крклино

100,00

80,00

60,00

50,00

30,00

КО
Црнеец

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Крстоар

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Црно Буки

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Кременица

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

998
земја

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Кравари

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

999
Земја

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Кукуречани

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Лавци

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

КО
Лажец

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Лера

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Лисолај

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Логоварди

100,00

80,00

60,00

50,00

30,00

КО
Лопатица

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Магарево

125,00 105,00

80,00

50,00

30,00

Катастарска
Општина

Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа Класа
4
5
6
1
2
3
7
8

КО
Маловиште

40,00

30,00

30.00

20,00

20,00

КО
Метимир

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Нижеполе

100,00

80,00

60,00

50,00

30,00

КО
Облаково

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Олевени

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Оптичари

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Острец

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Поешево

100,00

80,00

60,00

50,00

30,00

КО
Породин

60,00

50,00

40,00

30,00

30,00

КО
Рамна

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Раштани

90,00

80,00

60,00

50,00

30,00

КО
Ротино

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Свињиште

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

КО
Секирани

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

КО
Снегово

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

КО
Ст. Змирнево

50,00

40,00

30,00

30,00

20,00

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битопла“
Бр.07-40/31
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на пренесување на недвижен имот без
надоместок во сопственост на Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на пренесување на недвижен имот без
надоместок во сопственост на Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/30
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
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бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70
од Статутот на општината Битола (,,Службен гласник на Општината Битола“ бр.
10/05), а во врска со член 1 од Одлуката за
пренесување во сопственост на недвижни
ствари на Општина Битола (,,Службен
весник на РМ“ бр.106/2014), Советот на
Општина Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на пренесување на
недвижен имот без надоместок во
сопственост на општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола го
прифаќа во сопственост без надоместок
недвижниот имот запишан во Имотен лист
број 33467 за КО Битола 3, устроен на КП
бр.11825, пренесен со Одлука на Владата на
Република Македонија бр.42-3818/1 од
07.07.2014 година, објавена во „Службен
весник на РМ“ бр.106/2014 и тоа:
½ (една идеална половина) од недвижен
имот земјиште, запишано во Лист Б од
имотниот лист
– КП бр. 11825, катастарска култура 50000
1, со површина од 123 м-2,
– КП бр. 11825, катастарска култура 60000
2, со површина од 63 м-2,
– КП бр. 11825, катастарска култура
70000, со површина од 257 м-2,
½ (една идеална половина) од недвижен
имот, зграда 1, запишано во Лист В од
имотниот лист
– КП бр. 11825, зграда 1, влез 1, кат 01, со
површина од 118 м-2,
– КП бр. 11825, зграда 1, влез 1, кат 02, со
површина од 115 м-2,
– КП.бр. 11825, зграда 1, влез 1, кат ПО,
со површина од 102 м-2 и
– КП бр. 11825, зграда 1, влез 1, кат ПР, со
површина од 114 м-2.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/32
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 15 – СТР. 551

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена на
Одлуката за определување на имиња на
улици во Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за измена на
Одлуката за определување на имиња на
улици во Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/31
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 и 8 од Законот за
определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни
објекти („Сл. весник на РM“ бр. 66/04,
55/07, 145/10; 136/11 и 163/13), а во согласност со Правилникот за содржината,
постапката за водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти,
броеви за нумерирање на објектите и за
содржината, постапката и начинот на
водење на електронскиот регистар („Сл.
весник на РМ“ бр.152/07), член 3 од Одлуката за утврдување услови и критериуми за
определување листа на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Битола („Сл.
гласник на Општината Битола“) бр. 19/09) и
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Сл. гласник на Општината Битола„ бр.
10/05) и утврдената Листа за определување
на имиња на улици, плоштади, мостови и на
други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општината Битола, Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
за измена на Одлуката за определување
на имиња на улици во Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се врши измена на
Одлуката за опрелување на имиња на улици
во Општина Битола Сл.гласник бр.14/2013 и
тоа точка 2 се менува и гласи:
2. ДУП – БЛР 1 дел
Битола - 1

Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/32
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Палиснопје

Дел од ул. „Димче
Лахчански“ со куќни
броеви од 63-87 и
куќни броеви од 86116 се издвојува во
нова улица со куќни
броеви од бр.17 до 41
и куќни броеви од
бр.2-44 соодветно.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето и ке се објави во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.07-40/33
25.12.2014 г.
Битола

ВТОРНИК 30.12.2014

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
Стопански комплекс м.в. „Кутлишта“ КО
Буково – Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување
постапка за пристапување кон изработка и
донесување на ДУП за Стопански комплекс
м.в. „Кутлишта“ КО Буково – Општина

Врз основа на член 10, 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. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13
и 42/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05) Советот на Општината Битола
на седницата одржана на 25.12.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
за отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на ДУП за
Стопански комплекс м.в. „Кутлишта“ КО
Буково – Општина Битола
Член 1
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапување кон изработка и донесување на ДУП
за Стопански комплекс м.в. „Кутлишта“ КО
Буково – Општина Битола
Границата на планскиот опфат има почетна точка во пресекот на планираната собирна улица и ул. „Пат за с. Кравари“ продолжува на северозапад по осовина на ул.
„Прва“ до пресечната точка со железничката пруга Битола-Лерин, продолжува
на северозапад по истата со пресекот со
осовината на дел од планираната улица
„Индустриска,“ продолжува по осовина на
дел од истата од североисток до пресек со
осовина на дел од ул. „Пат за с. Кравари“
продолжува по осовина на истата од
југозапад и се спојува во почетната точка.
Опфатот на вака предложениот ДУП има
површина од приближно 6,15 ха.

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 2
Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ДУП за Стопански
комплекс м.в. „Кутлишта“ КО Буково –
Општина 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.07-40/34
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на ДУП за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 1,
Модул 1, Блок 1 - Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на ДУП за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 1,
Модул 1, Блок 1 – Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/33
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе

БРОЈ 15 – СТР. 553

ОДЛУКА
за донесување на ДУП за СТАНБЕНА
ЗАЕДНИЦА Бр. 1, Модул 1, Блок 1 - Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 1, Модул 1, Блок 1 Битола
Член 2
Границата на планскиот опфат се движи:
на север по осовина на ул. „Довлеџик“ на
запад по планирана сообраќајница по ГУП,
на југ и исток по осовина на станбена улица
согласно ДУП за Станбена заедница Бр. 1
Модул 1 - Битола.
Опфатот на вака предложениот ДУП има
површина од 2,0 ха.
Член 3
Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 1, Модул 1, Блок 1 Битола, се состои од текстуален и графички
дел кои се составен дел на ова Одлука.
Член 4
Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА Бр. 1, Модул 1, Блок 1 Битола се заверува со потпис и печат од донесителот на планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општина Битола“.
Бр.07-40/35
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
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урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Брусник во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Брусник во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/34
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Брусник во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект во на КП бр.977 во
КО Брусник со намена А-домување во идна
урбанистичко планска документација:
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/36
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Кременица во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во
КО Кременица во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/35
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Кременица во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект-Полициска станица
на КП 1140/2 во КО Кременица со намена
В-Јавна институција во идна урбанистичко
планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-40/37
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
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проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/36
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект во на КП бр.153/2 и КП
бр.71 во КО Раштани со намена Адомување во идна урбанистичко планска
документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Битола,,.
Бр.07-40/38
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/37
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти
во КО Битола 5 со намена А1-домување на
земјиште, со намена Г-индустрија и поголеми стопански субјекти утврдена во важечката урбанистичко планска документацијаГУП на град Битола и вклопување на истите
во идна урбанистичко планска документација.
1. КП бр.11048 (зграда бр.1, 2 и зграда бр.3)
КО Битола 5
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-40/39
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/38
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти
во КО Битола 3 со намена А-домување на
земјиште, со намена Д-зеленило утврдена
во важечката урбанистичко планска документација-ДУП ЦГП 2 дел на град Битола и
вклопување на истите во идна урбанистичко
планска документација.
1. КП бр.12410/2 КО Битола 3
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.07-40/40
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
воспоставување меѓуопштинска соработка
помеѓу Општина Битола и Општина Демир
Хисар
1. Ја објавувам Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Битола и Општина Демир Хисар,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/39
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 став (3) од Законот
за меѓуопштинска соработка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
79/09), член 14 став 1 член 36 став 1 точка
15 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член
70 од Статутот на Општината Битола,
Советот на Општината Битола, на седница
одржана на 25.12.2014 година, донесе
О Д Л У К А
за воспоставување меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Битола и
Општина Демир Хисар
Член 1
Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Битола и Општина
Демир Хисар заради заедничко вршење
работи од надлежност на општините, кои се
однесуваат на вршење на определени
работи од надлежност на внатрешната
ревизија, од страна на Општина Демир
Хисар во корист и за сметка на Општина
Битола.
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Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1 на
оваа одлука ќе се остварува преку склучување на договор за вршење на определени
работи од страна на една општина за една
или повеќе други општини.
Член 3
Оваа меѓуопштинска соработка се воспоставува за период до 31.12.2015 година.
Член 4
Општината Битола ќе ги сноси направените трошоци поврзани со меѓуопштинската
соработка односно трошоците кој ќе произлезат од вршењето на внатрешна ревизија од
страна на внатрешниот ревизор на Општина
Демир Хисар во Општината Битола.
Воедно Општината Битола за 2015 година ќе изврши уплата на жиро сметката на
Општина Демир Хисар во износ од 10.000,
(десетилјадиденари) за тековната 2015
година.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден
од денот денот на објавување во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.07-40/41
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
цената на услугите што ги дава Јавната
Установа „Мајски Цвет“ Битола и износот
на надоместокот на трошоците за престој
во Установата што паѓа на товар на
родителите чии деца ги користат услугите
на Установата
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување на

ВТОРНИК 30.12.2014

цената на услугите што ги дава Јавната
Установа „Мајски Цвет“ Битола и износот
на надоместокот на трошоците за престој во
Установата што паѓа на товар на родителите
чии деца ги користат услугите на Установата, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/40
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 11
и член 191 став 2 и 3 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на РМ“ бр.
23/2013, 12/14 и 44/14) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на цената на услугите што ги
дава Јавната Установа „Мајски Цвет“
Битола и износот на надоместокот на
трошоците за престој во Установата што
паѓа на товар на родителите чии деца ги
користат услугите на Установата
1. СЕ ДАВА согласност на Одлуката за
утврдување на цената на услугите што ги
дава Јавната Установа „Мајски Цвет“ Битола и износот на надоместокот на трошоците за престој во Установата што паѓа на
товар на родителите чии деца ги користат
услугите на Установата од 26.11.2014 г.,
донесена на седницата на Управниот одбор
на Установата.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.07-40/42
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 15 – СТР. 559

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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на КЈП
„Нискоградба“ - Битола

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈКП
„Водовод“ - Битола

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на КЈП „Нискоградба“ - Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1706/41
30.12.2014 год.
Битола

Бр. 08-1706/42
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр.38/1996...бр.138/2014), член 22, став
1, точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр.38/1996...бр.138/2014), член 22, став
1, точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
КЈП „Нискоградба“-Битола

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈКП „Водовод“-Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на КЈП „Нискоградба“-Битола бр. 021461/4, донесена на седницата на Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“-Битола
одржана на ден 19.12.2014 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

1.СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на ЈКП „Водовод“-Битола бр.02-791/4,
донесена на седницата на Управниот одбор
на КЈП „Водовод“ - Битола одржана на ден
18.12.2014 година.
2.Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.07-40/43
25.12.2014 г.
Битола

Бр.07-40/44
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 560 – БРОЈ 15

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ - Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ - Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/43
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/1996 и 138/2014), член 22, став
1, точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈП „Комуналец“ - Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на ЈП „Комуналец“-Битола бр. 02-647/3,
донесена на седницата на Управниот одбор
на ЈП „Комуналец“-Битола одржана на ден
19.12.2014 година.

ВТОРНИК 30.12.2014

2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/45
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“Битола, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/44
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/1996 и 138/2014), член 22, став
1, точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈП „Пазари“ - Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот

ВТОРНИК 30.12.2014

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

на ЈП „Пазари “-Битола бр. 02-330/2, донесена на седницата на Управниот одбор на
ЈП „Пазари“-Битола одржана на ден
17.12.2014 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/46
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈП „Жабени“-Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП „Жабени“Битола, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/45
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ“ бр. 38/1996 и 138/2014), член 22, став
1, точка 31 и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
За давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈП „Жабени“-Битола

БРОЈ 15 – СТР. 561

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на ЈП „Жабени“-Битола бр. 0202-264/2,
донесена на седницата на Управниот одбор
на ЈП „Жабени“-Битола одржана на ден
22.12.2014 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/47
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за избор на
членови во Советот на млади на
Општината Битола
1. Го објавувам Решението за избор на
членови во Советот на млади на Општината
Битола, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/46
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2, став 3, член 3, став
1 и 4 од Одлуката за основање на Совет на
млади на општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола бр. 14/14) и
член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр.10/05), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 25.12.2014 година,
донесе

СТР. 562 – БРОЈ 15

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

РЕШЕНИЕ
за избор на членови во Совет на млади на
Општината Битола
1. За членови во Советот на млади на
Општината Битола се избираат:
- Марија Мерковска – здружение на
граѓани
- Мартин Николовски – средношколска
организација
- Ивана Ангелевска – среднишколска
организација
- Сандра Талевска – средношколска
организација
- Томислав Новевски – политички
подмладок
- Васко Јошевски – здружение на граѓани
- Катерина Темелковска – студентска
организација
- Кристина Петровска – студентска
организација
- Александар Јаневски – студентска
организација
2. Мандатот на членовите на Советот на
млади трае 2 години.
3. Претседателот на Советот на млади на
општина Битола, го избираат членовите на
Советот на млади од своите редови.
4. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.07-40/48
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на ДУП за Реонски СРЦ „Довлеџик“ Блок 1
Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на ДУП за Реонски СРЦ „Довлеџик“ Блок 1
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Општина Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
25.12.2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1706/47
30.12.2014 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
25.12.2014 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на ДУП за Реонски СРЦ
„Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на Детален урбанистички план за Реонски
СРЦ „Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола,
со плански период 2012-2017
Член 2
Границата на планскиот опфат се движи:
на југоисток по осовина на ул. „Довлеџик“
до пресек со осовина на регулирано корито
на р. Курдерес, на исток по осовина на регулирано корито на р. Курдерес до пресек
со осовина на регулирано корито на р. Драгор, на север по осовина на регулирано корито на р. Драгор до пресек со осовина на
регулирано корито на р. Курдерес, продолжува кон запад по осовина на регулирано
корито на р. Курдерес со пресек со осовина
на ул. „Довлеџик“ каде е и почетната точка
на планскиот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП има
површина од 9,0 ха.
Член 3
Детален урбанистички план за Реонски
СРЦ „Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола,
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се состои од текстуален и графички дел кои
се составен дел на ова Одлука.
Член 4
Детален урбанистички план за Реонски
СРЦ „Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола
се заверува со потпис и печат од донесителот на планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.07-40/49
25.12.2014 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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