
ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 493 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Планот за работа на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2014 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

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

Битола во 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Финансовата програма за одржување 
јавната чистота на јавните површини на 
подрачјето на Општината Битола во 2014 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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  –  БРОЈ 17 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 24.12.2013 

 

СТР. 494 

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 
20.12.2013 година, донесе 

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

Битола во 2014 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програ-
ма за одржување јавната чистота на јавните 
површини на подрачјето на Општината 
Битола во 2014 година 

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

 
Бр.07-45/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

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

2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Финансовата програма за одржување 
на јавните зелени површини на подрачјето 
на Општината Битола во 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе 

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

2014 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програ-
ма за одржување на јавните зелени повр-
шини на подрачјето на Општината Битола 
во 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Планот за работа на ЈП „Нискоградба“ 
Битола за 2014 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 



ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 495 

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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К| 
за усвојување Планот за работа на ЈП 
„Нискорадба“ Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Нискоградба“ Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Планот за работа на ЈП „Пазари“ 
Битола за 2014 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Планот за работа на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Планот за работа на ЈП „Водовод“ 
Битола за 2014 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

 
 



  –  БРОЈ 17 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 24.12.2013 

 

СТР. 496 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈКП „Водовод“ Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Планот за работа на ЈП „Жабени“ 
Битола за 2014 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Жабени“ Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Жабени“ Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Програмата за работа на ОЈУ 
„Зоолошка градина“ Битола за  

2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Програмата за работа на ОЈУ „Зоо-
лошка градина“ Битола за 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 20.12.2013 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-1764/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

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

ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола  
за 2014 година 



ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 497 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2014 
година. 

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

 
Бр.07-45/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Програмата за работа на ЈОУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола  

за 2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Програмата за работа на ЈОУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2014 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

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

ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Програмата на Општината 
Битола за финансирање на културата во 

2014 год. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Програмата на Општината Битола за 
финансирање на културата во 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата на Општината 
Битола за финансирање на културата во 

2014 год. 
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1. СЕ УСВОЈУВА Програмата на Опш-
тината Битола за финансирање на културата 
во 2014 год. 

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

 
Бр.07-45/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Програмата за активностите во 
областа на спортот на подрачјето на 

Општината Битола за 2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Програмата за активностите во 
областа на спортот на подрачјето на 
Општината Битола за 2014 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за активностите 

во областа на спортот на подрачјето на 
Општината Битола за 2014 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за актив-
ностите во областа на спортот на подрачјето 
на Општината Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-45/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општината Битола  

за 2014 година 

1. Ја објавувам Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општината Битола за 2014 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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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; бр.53/11; бр.144/12; бр.25/13 и бр.163/13), Советот на Оп-
штината Битола на седницата одржана на ден 20.12.2013 година, донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Битола  

за 2014 год. 

 
Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредување на гра-

дежното 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 земјиште; 
- 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 2014 год. 

 
ПОДРАЧЈА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УРЕДУВАЊЕТО 

 
Во 2014 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 2014 

год. и наредните години. 
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 согласно Пра-

вилникот 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.9/13 и Службен весник на РМ бр.93/11; 65/12 ; 75/12; 98/12 и 133/13 ). 
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ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА БИТОЛА 

за 2014 год. 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА за утврдување  
на градежното земјиште на Општина Битола 

ред. 
бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 717137 Надоместок за уредување на градежното земјиште  77.000.000,00 

2 718138 Надоместок од производство на енергија од фосилни горива 15.947.308,00 

3 713311 Данок на промет на недвижности 65.585.824,00 

4 717(111,112,115
, 129,131,) Надоместоци од комунална дејност 25.106.200,00 

   ВКУПНО:   183.639.332,00 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
на Програмата за уредување на градежното земјиште 

2014 год. 

Ред.бр. Шифра Планирани работи за изведување Износ 

1 482120 Изградба на улици  38.200.000,00 

2 482720 Изградба на капацитети за водоснабдување  5.800.000,00 

3 482200 Изградба на мостови  0,00 

4 482320 Изградба на пречистителни станици и колекторски системи  16.000.000,00 

5 482820 Изградба на капацитети за енергетиката  2.250.000,00 

6 482920 Изградба на други објекти  0,00 

7 482940 Надзор над изградбата  1.000.000,00 

8 485420 Трошоци за одземено земјиште  10.000,000,00 

  ВКУПНО:  73.250.000,00 

    

9 

482130 Реконструкција на улици   64.382.331,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на улици   1.000.000,00 

482430 Реконструкција на депонија за отпад  200.000,00 

 ВКУПНО:  65.582.331,00 
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10. 

482230 Реконструкција на мостови  9.534.140,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на мостови  500.000,00 

 ВКУПНО:  10.034.140,00 

11. 
 

   

482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување  
 6.000.000,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на капацитети за водоснабдување 
 

 100.000,00  
  

  ВКУПНО:  6.100.000,00 

12. 
 
 

   

482330 Реконструкција на канализациони-колекторски системи  10.325.861,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на канализациони-колекторски системи  100.000 ,00 

  ВКУПНО:  10.425.861,00 

13. 

   

482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката  4.657.000,00 

482840 Надзор врз изведба на реконструкција на капацитети во енергетиката  190.000,00 

  ВКУПНО:  4.847.000,00 

 
14. 

   

482930 Реконструкција на други објекти  13.100.000,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на други објекти  300.000,00 

   
ВКУПНО: 13.400.000,00 

  СÈ ВКУПНО: 183.639.332,00 
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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 12 станбени згради  

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 
 МЕСНА 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) 
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 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 
 УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДРАГОР–ТРОТОАРИТЕ И УЛИЦАТА 

• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 
 ДОВРШУВАЊЕ НА УЛИЦА “ЖЕЛЕЗНИЧКА” ЗАЕДНО СО ТРОТОАРИ И ВЕЛО-

СИПЕДСКИ ПАТЕКИ 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 
 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“ 

 
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“ 

 
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 прили-
вот на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма и тоа со основни и секундарни 
инфраструктурни објекти. 
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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  
• изградба на улично осветление  

     =  500.000,00  
• изградба на атмосверска канализација 

м´  100,00   х   4.000,00   =   400.000,00  
    Вкупно:   =   3.600.000,00  

  
1.2. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 5  
• изградба на улична мрежа  

м²  2.000,00   х   2.200,00   =   4.400.000,00  
 

• изградба на мешовита канализација  
м´  200,00   х   4.700,00   =   940.000,00  

 
• изградба на водовод  

м´  200,00   х   3.000,00   =   600.000,00  
 

    Вкупно:   =   5.940.000,00  
 

1.3. 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  
 

• изградба на мешовита канализација  
м´  300,00   х   4.700,00   =   1.410.000,00  

 
• изградба на водовод  

м´  300,00   х   3.000,00   =   900.000,00  
 

• изградба на улично осветление 

      =   1.500.000,00  
    Вкупно:   =   10.410.000,00  

 



ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 505 

1.4. ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1” – БИТОЛА 
• изградба на улици_долен строј  

м²  19.126,00   х   2.450,00   =   46.858.700,00  
 
• изградба на фекална канализација  

м´  2.120,00   х   6.000,00   =   12.720.000,00  
 
• изградба на атмосверска канализација  

м´  2.120,00   х   6.590,00   =   13.970.800,00  
 
• изградба на водовод  

м´  2.120,00  х   2.440,00   =   5.172.800,00  
 
• изградба на улично осветлување 

      =   2.317.000,00  
    Вкупно:   =   81.039.300,00  

 
 

2. 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  
 
• изградба на фекална канализација  

м´  150,00   х   4.000,00   =   600.000,00  
 

• изградба на атмосферска канализација  

м´  1.000,00   х   4.000,00   =   4.000.000,00  
 

• изградба на водовод  

м´  150,00   х   3.000,00   =   450.000,00  
    Вкупно:   =   7.030.000,00  

 
 ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ И ОФОРМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКО КОРИТО  

      =   1.000.000,00  
 
2.2. 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  
 

• изградба на фекална канализација  
м´  500,00   х   4.000,00   =   2.000.000,00  
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• изградба на атмосферска канализација  

м´  500,00   х   4.000,00   =   2.000.000,00  
 

• изградба на водовод  

м´  500,00   х   3.000,00   =   1.500.000,00  
    Вкупно:   =   15.400.000,00  

 
2.3. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА - УШИЦИ 1 ДЕЛ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  
• изградба на улици  

м²  4500,00   х   3.000,00   =   13.500.000,00  
 
• изградба на мешовита канализација  

м´  500,00   х   4.700,00   =   2.350.000,00  
 

• изградба на водовод 

м´  500,00   х   3.000,00   =   1.500.000,00  
 
• изградба на улично осветление 

      =   1.000.000,00  
    Вкупно:   =   18.350.000,00  

 
2.4. ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2” – БИТОЛА 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  

 

• изградба на улици до тампон – без асфалт 

м²  23640,00   х   1.300,00   =   32.663.800,00  
 
• изградба на фекална канализација  

м´  2.956,00   х   4.300,00   =   12.710.800,00  
 

• изградба на атмосверска канализација  
м´  2.956,00  х   2.700,00   =   7.981.200,00  

 
• изградба на водовод  

м´  2.956,00  х   2.300,00   =   6.798.600,00  
 
• изградба на улично осветлување 

      =   7.400.000,00  
    Вкупно:   =   67.554.600,00  
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2.5. ПОСТОЕН ДЕЛ НА ГРАДОТ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  
• изградба на канализација  

м´ 300,00   х   4.700,00   =   1.410.000,00  
 
• изградба на водовод 

м´  300,00   х   3.000,00   =   900.000,00  
 

• интервенција на улично осветление 

      =   200.000,00  
    Вкупно:   =   2.510.000,00  

 
2.6. БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1;2;3 ДЕЛ 

 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  
• изградба на улици  

м²  1.200,00   х   2.200,00   =   2.640.000,00  
 
• изградба на канализација  

м´  200,00   х   4.700,00   =   940.000,00  
 
• изградба на водовод 

м´  200,00   х   3.000,00   =   600.000,00  

    Вкупно:   =   4.180.000,00  
 

2.7. ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 

 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА 
СТРЧИН 

• изградба на улична мрежа  
м²  2.000,00   х   2.200,00   =   4.400.000,00  

 
• изградба на фекална канализација  

м´  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  
• изградба на водовод  

м´  400,00   х   3.000,00   =   1.200.000,00  
 
• изградба на улично осветлување 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   9.300.000,00  
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 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´  800,00   х   4.000,00   =   3.200.000,00  
 
• изградба на водовод  

м´  400,00   х   3.000,00   =   1.200.000,00  
 

• изградба на улично осветление 

      =   1.000.000,00  
    Вкупно:   =   9.800.000,00  
 
 

 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  
 

• изградба на водовод 

м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  
    Вкупно:   =   6.200.000,00  

 
 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  
 

2.8. ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО ГУП 
• изградба на улици  

м²  2.000,00   х   2.200,00   =   4.400.000,00  
 

• изградба на канализација  

м´  300,00   х   4.700,00   =   1.410.000,00  
 

• изградба на водовод 

м´  300,00   х   3.000,00   =   900.000,00  
 

• изградба на улично осветление 

      =   500.000,00  

    Вкупно:   =   7.210.000,00  
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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  
 

• изградба на канализација  

м´  1.000,00   х   4.000,00   =   4.000.000,00  
 

• изградба на водовод 

м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  
 

• изградба на улично осветление 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   11.500.000,00  

 
2.10. ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ 

 

• изградба на улици  

 

 Дореализација на фаза 1 (профили 
1;2;6;7;9;10) и на дел од фаза 2- (про-
фил 4;6;9;11)  

 
=   45.000.000,00  

 

• изградба на капацитети за водоснабдување 

 
 Низ профили и приклучоци фаза 1 
и фаза 2- (профил 4;9;10)   =   1.370.000,00  

 

• изградба на пречистителни станици и колекторски системи 

 

 Атмосферска канализација во фаза 
1 и фаза 2- (профил1;6;7;9; 10;4;11 
и бетонска шахта )   =   5.750.000,00  

 

• изградба на улично осветление 

      =   2.100.000,00  
 

    Вкупно:   =   54.220.000,00  
 
Кога би се реализаирала Програмата во целост во 2014 г. би се извела следната инфр-

аструктура: 

Ред.бр. Степен на опременост - изведба  количина Вкупно (ден.) 

1 Улици - коловози м²  96.747,00   204.142.500,00  

2 Фекал. и атмосф. канализација м´  18.002,00   86.792.800,00  

3 Водоводна инсталација м´  10.326,00   29.091.600,00  

4 Улично осветлување     18.017.000,00  

    Вкупно:  338.043.900,00  
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ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И СТЕПЕНОТ НА 
УРЕДЕНОСТ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Пресметката на висината на надомес-
токот за уредување на градежното земјиште 
и степенот на уреденост на градежното 
земјиште се утврдува согласно Правил-
никот 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 Општина Би-
тола“ бр. 9/2013 и „Сл.весник на РМ“ бр. 
93/2011; 65/12; 75/12; 98/12 и 133/13 ) 

Обемот и степенот на уредување и опре-
мување на градежното земјиште со примар-
ни и секундарни инфраструктурни објекти 
преставува: 
1. Опремување на земјиштето со основни 

инфраструктурни објекти во кои спаѓаат: 
• основни градски сообраќајници (магис-

трални и примарни)  
• магистрални и примарни водоводи за довод 

на вода во населбите и други водоснаб-
дителни објекти  

• колектори на одвод на фекална и атм-
осферска вода и пречистителни станици 

Наведените работи учествуваат со 15 % 
од надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште. 
2. Опремување на земјиштето со секун-

дарни инфраструктурни објекти до пар-
цела во кои спаѓаат: 
• Експропријација 10 % 
• Изработка на долен строј на улица  16 % 
• Изработка на горен строј18 % 
• Изградба на фекална канализација 15 % 
• Изградба на атмосферска канализација 10 % 
• Изградба на водоводна мрежа13 % 
• Поставување на улично осветлување 3 % 
Наведените работи преставуваат 85 % 

од надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште. 

Упросечениот надоместок за уредување 
на градежното земјиште по 1 м² изградена 

корисна површина со почетен (базен) износ 
за месец Јануари 2014 год. се утврдува како 
следува: 

 
1. ГРАДСКИ РЕОН 

 

• Екстра зона ……. 2.650,00 ден. 

Колективна и индивидуална станбена 
изградба 

• I ва зона ………….2 .330,00 ден. 
• II ра зона …..…….2.100,00 ден. 
• III та зона ……….1 .870,00 ден. 

 
• Екстра зона…….4.300,00 ден. 

Деловен простор 

• 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 – произ-
водство, дистрибуција и сервиси) и 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 ви-
кенд куќи, планинарски дом и ловен дом) во 
Правилникот за определување на обемот 
на уредување и степенот на опремување на 
градежното земјиште со комунални об-
јекти и инсталации, надоместокот и начи-
нот на здружување и насочување на сред-
ствата за уредување на градежното 
земјиште се пресметуваат на основица од 
6.000,00 ден. 

Сите објекти во „Индустриската зона 
Жабени“ Битола ќе се пресметуваат со кое-
фициенти согласно моментално важечкиот 
правилник за определување на обемот на 
уредување и степенот на опремување на 
градежното земјиште со комунални објек-
ти и инсталации, надоместокот и начинот 
на здружување и насочување на сред-
ствата за уредување на градежното зем-
јиште 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 по-
врзани со антенскиот столб, висината на на-
доместокот за уредување на градежно 
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земјиште изнесува 15% од висината на на-
доместокот за уредување на градежното 
земјиште во II-ра зона деловни објекти. 

Надзор и давањето на потврда за сте-
пенот на опремувањето и обемот на уреду-
вањето го врши Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште при Секторот за спроведување на ур-
банистички планови, урбанистичко плани-
рање, заштита на животната средина, кому-
нални дејности и уредување на градежното 
земјиште на Општина Битола согласно чл. 
22 точка 12 од Законот за локална само-
управа (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 и 163/13) 
и Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на ко-
муналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината за трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост („Сл.гласник на Општина Бито-
ла„ бр.9/2013 и „Сл.весник на РМ“ 
бр.93/2011; 65/12; 75/12;98/12 и 133/13). 

 
2. ПРИГРАДСКИ РЕОН 

За руралните средини кои влегуваат во 
состав на Општина Битола (според законот 
за децентрализација) важат истите предви-
дени услови со оваа Програма за уредување 
на градежното земјиште. 

Надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште во приградскиот реон се ут-
врдува согласно Одлуката за измени и 
дополнување на одлуката за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на Оп-
штина Битола (Сл. Гласник бр. 16/06). 

Во приградски реон влегуваат сите ур-
бани заедници и населени места (селски на-
селби) на подрачјето на Општина Битола за 
кои постои урбанистичка документација 
(Општ акт или Урбанистички план за насе-
лено и вон населено место или Детален ур-
банистички план). 

Висината на надоместокот за уредување 
и опремување на градежното земјиште со-
гласно моменталната состојба на степенот 
на уреденост на градежното земјиште во 
селските населби по 1м² изградена корисна 
површина, а како почетен износ за месец 
Јануари 2014 година е следен: 

Висината на трошоците за изградба на 
локална патна мрежа и улично осветлување 
изнесуваат 15 % од: 
 

Станбена 
изградба 

Деловен 
простор 

3-та зона -
1.870,00 ден. 

3-та зона – 
3.120,00 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 

Деловен 
простор 

3-та зона -
1.870,00 ден. 

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“ Би-
тола изнесуваат 19 % од: 

 
Станбена 
изградба 

Деловен 
простор 

3-та зона -
1.870,00 ден. 

3-та зона – 
3.120,00 ден. 

 

НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Здружувањето на средствата за уреду-
вање на градежното земјиште за реализа-
ција на оваа Програма се врши согласно 
чл.6 од Одлуката за уредување на градеж-
ното земјиште на подрачјето на Општина 
Битола (,,Сл. Гласник на Општина Битола,, 
бр.03/94); согласно чл. 1 од Одлуката за из-
мени и дополнување на одлуката за уреду-
вање на градежното земјиште на подрачјето 
на Општина Битола (,,Сл. Гласник на Оп-
штина Битола“ бр. 16/06) и Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комуналната ин-
фраструктура и начинот на утврдување на 
висината за трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост („Сл. 
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гласник на Општина Битола“ бр. 9/2013 и 
„Сл.весник на РМ“ бр.93/2011; 65/12; 75/12; 
98/12 и 133/13).  

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 уреду-
вањето на градежното земјиште. 

Во смисла на горното, а од причини што 
финансирањето се врши од познати и не-
познати инвеститори, динамиката на изв-
ршувањето на работите во уредувањето на 
градежното земјиште ќе зависи од: 

 - динамика на приливот на средства 
преку надоместокот за уредување на 
градежното земјиште; 

 - до следната примена на роковите 
предвидени во Законот за Општа 
управна постапка и останатите закон-
ски прописи што учествуваат во регу-
лирањето на оваа област; 

 - благовремено распишување на кон-
курси за доделување на земјиштето; 

 - благовремената реализација на елабо-
ратите за експропријација; 

 - навремено изготвување на урбанис-
тичко-техничка документација; 

 Расходите за изградба и реконструкција 
на улици, канализација-колекторскиот си-
стем, капацитетите во водоснабдувањето и 
капацитети во енергетиката ќе се извршу-
ваат согласно динамиката на приливот на 
средствата и утврдената листа на приори-
тетните објекти. 

 Листата за приоритетни објекти ја утвр-
дува Советот на Општина Битола и е сос-
тавен дел на оваа Програма (ПРИЛОГ 1  и 
ПРИЛОГ 2). 

 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  За спроведување на оваа програма се 
грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 

градежното земјиште при Секторот за урба-
низам, просторно планирање и заштита на 
животната средина, комуналните дејности и 
уредување на градежното земјиште на Оп-
штина Битола. Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното 
земјиште врши координација во реализација 
на објектите од приоритетната листа сог-
ласно чл. 22 точка 12 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
5/02) и Законот за градење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 130/09; бр. 124/10; бр. 18/11; 
бр. 36/11; и бр. 54/11). 

 За руралните средини кои влегуваат во 
состав на Општина Битола (со процесот на 
децентрализацијата) е изготвен преглед на 
позиции кои се опфатени со оваа Програма 
и истите се дадени во ПРИЛОГ 2. 

 За успешно реализирање на Програмата 
треба сите учесници, Општина Битола заед-
но 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 жи-
вотната 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.07-45/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 513 

ПРИЛОГ 1 
АКТИВНОСТИ ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГРАДСКИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
за 2014 год. 

 

 

Ред. 
Бр. УЛИЦИ опис водовод 

m 
водовод сума 

(ден) опис канализација 
m 

канализација 
сума (ден) опис коловоз 

сума(ден) 
ВКУПНА 

СУМА 

1 Букова Шума водовод 80 300.000,00 канализација  287.015,00 коцка 465.285,00 1.052.300,00 

2 Кузман Шапкарев водовод 110 764.232,00 канализација /  / коцка 144.308,00 908.540,00 

3 11-ти Март и 
Панде Николов 

водовод 70 322.303,00 канализација 140 1.157.955,00 коловоз 4.400.000,00 5.880.258,00 

4 Козара водовод 150 3.650.000,00 канализација 230 1.100.000,00  3.450.000,00 8.200.000,00 

5 Цане Василев водовод 400м 2.528.802,00 канализација /  / коловоз 5.000.000,00 7.528.802,00 

6 Полковник Не-
делков 

водовод /  / канализација 100м 453.171,00 коловоз 1.200.429,00 1.653.600,00 

7 Јорго Османо водовод 110 1.100.000,00 канализација  950.000,00 коловоз 1.400.000,00 3.450.000,00 

8 11-ти Октомври водовод /  / канализација /  / коцка 1.400.000,00 1.400.000,00 

9 11-та водовод 160 1.400.000,00 канализација 144 883.190,00 коловоз 1.800.000,00 4.083.190,00 

10 5-та водовод 370 3.700.000,00 канализација /  / коловоз 1.500.000,00 5.200.000,00 

11 Васил Брклевски 
од бр.48 до бр.80 

водовод 130 900.000,00 канализација /  / коловоз 6.000.000,00 6.900.000,00 

12 краци од Стара 
Чешма 

водовод 200 1.500.000,00 канализација /  / коловоз 4.400.000,00 5.900.000,00 

12 краци од Стара 
Чешма 

водовод 200 1.500.000,00 канализација /  / коловоз 4.400.000,00 5.900.000,00 

13 Ванчо Јаневски водовод /  / канализација /  / коловоз 3.300.000,00 3.300.000,00 

14 нас.Г.Оризари водовод /  / канализација  6.000.000,00 коловоз   6.000.000,00 

15 Бистра- чикмаци водовод ??????   канализација 300 1.260.000,00 коловоз 4.300.000 5.560.000 

16 крак на 
ул.„Индустриска 

водовод ??????   канализација  1.200.000,00 коловоз 1.800.000,00 3.000.000,00 

17 21-ва водовод 280 2.800.000,00 канализација 25 100.000,00 коловоз 170.000,00 3.070.000,00 

18 22-ра водовод 170 746.842,00 канализација 240 1.100.000,00 коловоз 1.920.000,00 3.766.842,00 

19 25-та водовод 320 2.302.586,00 канализација   ? коловоз 2.400.000,00 4.702.586,00 

20 27-ма водовод 140 380.328,00 канализација   ? коловоз 1.200.000,00 1.580.328,00 

21 29-та водовод 140 968.545,00 канализација   ? коловоз 1.200.000,00 2.168.545,00 

22 31-ва водовод 120 800.000,00 канализација  550.000,00 коловоз 1.600.000,00 2.950.000,00 

23 Смилевска (по-
тпорен ѕид) 

водовод / / канализација / / коловоз 3.000.000,00 3.000.000,00 

24 Работничка водовод 60 500.000,00 канализација  640.980,00 коловоз 1.200.000,00 2.340.980,00 

25 Орде Чопела водовод 50 500.000,00 канализација /  / коловоз 2.200.000,00 2.700.000,00 

26 Христо Ботев 
(крак)  

водовод  150.000,00 канализација /  / коловоз 652.309,00 802.309,00 

27 Кузман 
Јосифовски 

водовод    канализација / / коловоз 4.000.000,00 4.000.000,00 

28 Питу Гули од 
К.Охридски до 
Солунска 

водовод 262 1.914.775,00 канализација 125м 649.918,00 коловоз 1.562.459,00 4.127.152,00 

29 Врпоље водовод /  / канализација /  / коловоз 1.200.000,00 1.200.000,00 

30 нас. Буковски ли-
вади 

водовод /  / атмосверска 
канализација 

 4.279.921,00 коловоз / 4.279.921,00 

31 Апостол Здра-
вевски 

водовод /  / канализација /  / коловоз 1.500.000,00 1.500.000,00 

32 Митре Врчковски водовод /  / канализација /  / коловоз 4.000.000,00 4.000.000,00 

33 Дама Груев Мал 
Париз 

водовод /  / канализација /  / коловоз 3.000.000,00 3.000.000,00 

34 Фахри Ибраим водовод 180 1.400.000,00 канализација   ? коловоз 2.200.000,00 3.600.000,00 
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35 Драгорска водовод 160 1.400.000,00 канализација   ? коловоз 800.000,00 2.200.000,00 

36 Широка  водовод  4.000.000,00 канализација  7.000.000,00 коловоз 9.000.000,00 20.000.000,00 

37  кај Шварцот водовод    канализација  384.777,00 коловоз / 384.777,00 

38 2-ри Август водовод 155м 2.550.000,00 канализација  700.000,00 коловоз 1.800.000,00 5.050.000,00 

39 16-та водовод 410   канализација  3.000.000,00 коловоз 5.000.000,00 8.000.000,00 

40 Пристапни пате-
ки во Карпош 

водовод    канализација    коловоз 900.000,00 900.000,00 

41 Стерјо Ѓоргиев 
Џоџа 

водовод 155м 200.000,00 канализација    коловоз 4.000.000,00 4.200.000,00 

42 Романија водовод 220м 2.750.000,00 канализација 245м 2.349.085,00 коловоз 3.231.913,00 8.330.998,00 

43 Васко 
Каранѓелевски 
(влез во Веро) 

водовод /  / канализација /  / коловоз 1.200.000,00 1.200.000,00 

44 Ари Ангеловски водовод 175 1.253.971,00 канализација   / коловоз 2.000.000,00 3.253.971,00 

45 Вардарска водовод   / канализација   / коловоз 1.000.000,00 1.000.000,00 

46 Владимир 
Бакариќ - на па-
тот за Брусник) 

водовод  1.800.000,00 канализација  3.000.000,00 коловоз 7.200.000,00 12.000.000,00 

47 Цане Бујуковски водовод /  / канализација   ? коловоз 1.100.000,00 1.100.000,00 

48 Кукуш-патека водовод / / канализација / / коловоз 2.100.000,00 2.100.000,00 

49 Народни Херои водовод /  / канализација    коловоз 800.000,00 800.000,00 

50 Стрчин водовод /  / канализација    коловоз 4.000.000,00 4.000.000,00 

51 Студентска водовод /  / ат. канализа. 130 776.204,00 коловоз 2.507.668,00 3.283.872,00 

52 Партизанска од 
В. Карангелевски 
до 
Б.Социјалистичка 

водовод / / канализација / / коловоз 9.034.974,00 9.034.974,00 

53 Довлеџик од Бо-
нанса до 
Б.Социјалистичка 

водовод / / канализација / / коловоз 2.500.000,00 2.500.000,00 

54 Довлеџик кај 
храмот Архангел 

водовод ???????   канализација   ? коловоз 3.500.000,00 3.500.000,00 

55 Неготинска водовод 200 2.000.000,00 канализација /  / коловоз 1.900.000,00 3.900.000,00 

56 Булевар 1-ви Мај 
од Столарска до 
железниот мост 

водовод  2.000.000,00     коловоз 3.224.745,00 5.224.745,00 

57 Браќа Џаферови         коловоз 830.260,00 830.260,00 

58 Македонска         коловоз 1.500.000,00 1.500.000,00 

59 Мукос          коловоз 7.000.000,00 7.000.000,00 

60 Панде Кајзерот         коловоз 7.250.000,00 7.250.000,00 

61 101-ва         коловоз 400.000,00 400.000,00 

62 Солунска од 
К.Охридски до 
Мирка Гинова 

        коловоз 14.606.070,00 14.606.070,00 

63 од 13 јули до 21-
ва  

        коловоз 1.370.879,00 1.370.879,00 

64 Борис Бастерот водовод  2.040.272,00        2.040.272,00 

65 Борис Кидриќ     решетка кај 
х.Битола 

 170.000,00    170.000,00 

66 Браќа Џаферови         коловоз 830.260,00 830.260,00 

67 Булевар 1-ви Мај 
сточен пазар 

водовод  1.996.461,00 канализација  800.000,00 коловоз 1.500.000,00 4.296.461,00 

68 Битолатекс до 
Фрижидери 

    канализација  7.000.000,00 коловоз 5.040.000,00 12.040.000,00 

69 Бегова чешма водовод  423.000,00        423.000,00 

70 Брегалничка   1.200.000,00        1.200.000,00 

71 Београдска  водовод  2.825.636,00        2.825.636,00 

72 Борис Стрезов водовод  1.500.000,00        1.500.000,00 
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73 2-ра водовод  1.324.453,00        1.324.453,00 

74 Гаврило Принцип водовод  1.575.000,00        1.575.000,00 

75 Ѓорги Ѓоргиев     канализација  1.245.895,00    1.245.895,00 

76 Димитар Влахов          коловоз 9.000.000,00 9.000.000,00 

77  Димитар Тодо-
ровски 

        коловоз 992.002,00 992.002,00 

78 12-та водовод  1.300.000,00 канализација  1.350.000,00    2.650.000,00 

79 Ѓорче Петров 
бр.60-63 чикмак 

    канализација  217.604,00    217.604,00 

80 Ѓорги Наумов водовод  132.347,00 канализација  27.066.578,00  2.029.214,00 29.228.139,00 

81 Илинденска  водовод  3.900.000,00     коловоз 12.641.866,00 16.541.866,00 

82 Индустриска од 
Прогрес до Жито 
Битола 

    канализација  1.200.000,00 коловоз 5.760.000,00 6.960.000,00 

83 Иво Џаковски водовод  1.500.000,00     коловоз 1.000.000,00 2.500.000,00 

84 ЈНА водовод  1.963.392,00        1.963.392,00 

85 Јосиф 
Јосифовски 

водовод  200.000,00        200.000,00 

86 Јорго Костовски водовод  185.000,00 канализација  169.000,00    354.000,00 

87 Јоргов Камен  водовод  830.000,00        830.000,00 

88 Климент Охрид-
ски (од Парти-
занска до Солун-
ска) 

    канализација  5.346.897,00    5.346.897,00 

89 Кичево  водовод  1.900.000,00        1.900.000,00 

90 Козјак водовод  1.457.097,00 канализација  1.967.352,00    3.424.449,00 

91 Кленовец         коловоз 437.166,00 437.166,00 

92 Коста Абрашевиќ водовод  2.960.000,00        2.960.000,00 

93 Кирил 
Пејчиновиќ 

водовод  558.000,00        558.000,00 

94 Комплекс Мало 
Стопанство 
Довлеџик 

    канализација  4.456.956,00    4.456.956,00 

95 Лазо Трповски водовод  860.000,00        860.000,00 

96 Лавчански пат     канализација  987.563,00    987.563,00 

97 Лилјана Чалов-
ска 

водовод  975.347,00 канализација  1.063.578,00 коловоз 2.462.085,00 4.501.010,00 

98 Мариовска водовод  516.769,50     коловоз   516.769,50 

99 Маркс и Енгелс водовод  1.625.000,00     коловоз 1.950.000,00 3.575.000,00 

100 Мирче Ацев ( од 
СОК до Илин-
денска) 

    канализација  323.496,00 коловоз 2.336.636,00 2.660.132,00 

101 Младински Бри-
гади 

        коловоз 500.000,00 500.000,00 

102 Наум Наумовски 
Борче (од При-
лепска до 
И.Милутиновиќ 

водовод  910.000,00        910.000,00 

103 Овчи пазар         коловоз 1.200.000,00 1.200.000,00 

104 Охридска водовод  400.000,00        400.000,00 

105 Пере Тошев водовод  980.000,00        980.000,00 

106 Пробиштип водовод  995.000,00        995.000,00 

107 Паца Ванчова водовод  1.780.000,00        1.780.000,00 

108 Риечка         коловоз 2.780.000,00 2.780.000,00 

109 Стив Наумов (од 
Климент Охрид-
ски до Пецо Бо-
жиновски) 

водовод  12.060.000,00     коловоз 26.798.347,00 38.858.347,00 

110 Стрмашево водовод  1.135.000,00        1.135.000,00 
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111 Сутјеска         потпорен 
ѕид 

  0,00 

112 Скоевска водовод  310.000,00        310.000,00 

113 3-та водовод  1.262.006,00        1.262.006,00 

114 Титовелешка водовод  800.000,00        800.000,00 

115 Титово Ужице водовод  1.066.411,50        1.066.411,50 

116 13-та водовод        коловоз 63.134 63.134,00 

117 Штипска од Гоце 
Делчев до Димо 
Хаџи Димов 

водовод  660.000,00        660.000,00 

118 Еколошки едука-
тивен центар 

водовод    канализација         

119 Борка Талев од 
Мирче Ацев до 
Димитар Влахов  

водовод      91.187.135,00 коловоз     

   ВУПНО:  104.188.576,00   91.187.135,00  255.042.009,00 450.417.720,00 
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ПРИЛОГ 2 
АКТИВНОСТИ ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РУРАЛНИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
за 2014 год. 

 

ПРИО-
РИТЕТ 

Ред
. Бр. СЕЛО опис водовод 

м’ 
водовод 

сума 
(ден) 

опис 
канали-
зација 

м’ 

канализа-
ција 

сума (ден) 
опис 

коло-
воз 
м2 

коловоз 
сума(ден) 

ВКУПНА 
СУМА 

  1 Д. Оризари             коловоз   2.000.000,00 2.000.000,00 

  2 Доленци             коловоз   1.000.000,00 1.000.000,00 

  3 Крклино             коловоз   2.000.000,00 2.000.000,00 

  4 Дихово             коловоз   800.000,00 800.000,00 

  5 Драгарино             
коловоз 
300м   800.000,00 800.000,00 

  6 Драгожани             коловоз   900.000,00 900.000,00 

  7 Драгож 
водовод 
каптажа   300.000,00             300.000,00 

  8 Жабјани             коловоз   900.000,00 900.000,00 

  9 Кременица             коловоз   600.000,00 600.000,00 

  10 Лисолај водовод   500.000,00             500.000,00 

  11 Меџитлија             

пат до 
школото 
250м’   500.000,00 500.000,00 

  12 Ниже поле             
потпорен 
ѕид   500.000,00 500.000,00 

  13 Оптичари                 600.000,00 600.000,00 

  14 Острец             коловоз   700.000,00 700.000,00 

  15 Поешево             
спортско 
игралиште   800.000,00 800.000,00 

  16 

локален 
пат за с. 
Рамна во 
близина на 
крстосница 
за с. Српци             

потпорен 
ѕид   1.000.000,00 1.000.000,00 

  17 Облаково             

санација 
на коло-
вози со 
тампон       

  18 
Маловиш-
та             

санација 
на коло-
вози со 
тампон       

     ВКУПНО:     800.000,00           13.100.000,00 13.900.000,00 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

одржување на комунални објекти и 
инсталации,  локални патишта и улици во 

Општината Битола за 2014 година 

1. Ја објавувам Програмата за одржу-
вање на комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општината 
Битола за 2014 година, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 84 став 1 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на РМ“ 
бр.17/2011 и 53/2011), Советот на Општина 
Битола, на својата седница, одржана на ден 
20.12.2013 година донесе 

 

П Р О Г Р А М А 
за одржување на комунални објекти и 

инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2014 год. 

Со оваа програма се уредуваат изворите 
на средствата и наменското трошење на ис-
тите согласно законските прописи кои ја ре-
гулираат оваа материја. 

 Програмата представува континуитет 
на работите од предходните програми и об-
врски што треба да бидат завршени во 2014 
год. 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на програмата за одржување на 

комунални објекти и инсталации, локални 
патишта и улици во Општина Битола за 

2014година 

ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА 
АГЕНЦИЈА НА ПАТИШТА НА РМ 

Ред. 
број Расходи Износ 

1.  Одржување на улици во 
зимски период  

 10.927.946,40 

   ВКУПНО:   10.927.946,40 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за одржување на 

комунални објекти и инсталации, локални 
патишта и улици во Општина Битола за 

2014 година 

Ред. 
број Шифра Извор на 

приходи Износ 

 
1. 

717(112,115, 
116,129,131) 

 
Надоместоци 
од комунал-
на дејност 

10.841.000,00 

 
2. 

 Трансфери 
од буџетот 
на 
Агенцијата 
за државни 
патишта на 
РМ  

10.927.946,00 

 
 

   
 ВКУПНО: 21.768.946,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за одржување на 

комунални објекти и инсталации, локални 
патишта и улици во Општина Битола за 

2014 година 

 
Средствата во висина од 10.927.946,00 де-

нари 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 урба-
низам, просторно планирање и заштита на 
животната средина, комуналните дејности и 
уредување на градежното земјиште на Оп-
штина 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 2015 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.07-45/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општината 

Битола за 2014 година 

1. Ја објавувам Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општината Битола за 2014 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
 
Бр. 08-1764/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Ред. 
број Шифра 

Планирани ра-
боти за 

изведување 
Износ 

 
1. 

 Реконструкција 
на улици  

 

 
 

 741113 Одржување на 
улици во зимски 
период 
(трансфер од 
Агенција за 
државни патиш-
та) 

 
10.927.946,00 

    ВКУПНО:  10.927.946,40 

 
2. 

 Регулирање на 
режим на 
сообраќај 

 

 
 

 
 434320 

Одржување на 
хоризонтална 
сигнализација 
(зебра + подолж-
на линија) 

 4.000.000,00 

 
 

 
 424320  

Одржување на 
вертикална 
сигнализација 
(знаци и пато-
казни табли) 

 3.000.000,00 

 
 

 
 424440 

Одржување и 
поправка на по-
стоечка светлос-
на 
сигнализација-
семафори 

 691.000,00  

  480190 Купување на 
друга опрема  3.000.000,00 

  482940  Надзор над из-
ведбата  150.000,00 

    ВКУПНО:  10.841.000,00 

   ВКУПНО: 21.768.946,00 
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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), Со-
ветот на Општина Битола на седницата од-
ржана на 20.12.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за користење и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2014 год. 

Со Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2014 година се врши 
распределба на средствата што на Општина 
Битола и припаѓаат согласно Законот за ко-
мунални 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 ин-
сталациите за осветлување во сервисните и 
станбените улици на подрачјето на Општи-
ната и тоа:  

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување 
на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за 2014 година 

Ред. 
број Шифра Извор на приходи Износ 

 
 1. 

 
 717116 

Надоместок од 
комунална 
дејност за улично 
осветлување  

 
64.681.824,00 

 
 

   
 ВКУПНО: 

 
64.681.824,00 

 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување 
на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за 2014 година 

Ред. 
број Шифра Планирани работи 

за изведување Износ 

 
1. 

 
421110 

 
Електрична 
енергија 

 
44.000.000,00 

 
2. 

 
424440 

 
Поправки и 
одржување на оп-
рема  

 
 

10.521.824,00 

 
3. 

 
424390 

 
Одржување на 
улично осветле-
ние на други 
градби 

 
 

 300.000,00 

 
4. 

 
426990 

Други оперативни 
расходи (Потврди 
за подземни ин-
сталации) 

 
 60.000,00 

 
5. 

 
482820 

 
Изградба на капа-
цитети во енерге-
тиката 

 
 7.300.000,00 

 
6. 

 
482940 

 
Надзор над из-
градбата 

 
 500.000,00 

 
7. 

 
424440 

 
Новогодишно 
украсување 

 
 2.000.000,00 

 
 

 
  

 
 ВКУПНО: 

 
64.681.824,00 

 
 Средствата планирани за трошоци за 

потрошената електрична енергија ќе ги реа-
лизира 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 из-
брани по пат на јавен повик. 

 Надзор во редовното одржување на ин-
сталациите и проверка на доставените из-
вештаи и фактури за наплата на извршените 
работи ќе врши Одделението за комунални 
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дејности и уредување на градежното зем-
јиште на Општина Битола. 

 За спроведување на оваа Програма по 
однос на Динамиката и наменското корис-
тење на средствата ќе се грижи Одделе-
нието за комунални дејности и уредување 
на градежното земјиште на Општина Бито-
ла 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 2015 година и ќе се објави во 
„Службен Гласник на Општинa Битола “  

 
 Бр.07-45/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за работа на 
Комисијата за еднакви можности 2014 при 

Советот на Општината Битола 

1. Ја објавувам Програмата за работа на 
Комисијата за еднакви можности 2014 при 
Советот на Општината Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за работата на Комисијата за еднакви 

можности 2014 при Советот на Општината 
Битола 

 Комисијата за ЕМ и недискриминација 
во 2014 согласно Акциониот план за 
еднакви можности и недискриминација 
2014/15 ќе работи во следните области со 
следните активности: 

 

 
ЖЕНИТЕ И ОДЛУЧУВАЊЕТО 

- Изработка на анализа/проценка за постиг-
натите ефекти од спроведувањето на АП 
2012/2013 

- Изработка на анализа на родово буџет-
ските ставки од буџетот на 2012/13 

- Изработка на анализа на буџетот на 
општината за 2014 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 претприем-
ништво 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 инва-
лиди, самци и стари луге корисници на 
социјална помош 

- Организирање на посета и подршка за 
стари лица корисници на социјална по-
мош, 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 
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тема на родова еднаквост во средните 
училишта 

- Покренување на иницијатива за реализи-
рање на часови на тема на родова 
еднаквост во средните училишта на ниво 
на државата 

 

 
ЖЕНИТЕ И НАСИЛСТВО 

- Организирање на едукативни работил-
ници за општата популација со цел 
информирање за сите форми на на-
силството 

- Организирање на јавната кампања за ин-
формирање за сите форми на  насилс-
твото и механизми за нивната пре-
венција 
 

 
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 (са-
мохрани мајки, невработени, со телесна 
попреченост) околу законот против 
дискриминација 

- Обука за членовите на Советот на Опш-
тина Битола за законот против дискри-
минација 
  

 

ЛОКАЛНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА 
ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ 

- Зајакнување на улогата на ЛК промоција 
преу Изработка и печатење на промо-
тивен материјал, флаери, маички  

- Утврдување на ризици и ризични групи 
за појава на ТЛ и ИМ во ОБ  
 (Истражување и анализа за иденти-
фикување на ризици и ризични групи за 
ТЛ и ИМ со фокус на деца и поставу-
вање приоритети) 

- Зајакнување на капацитети на воспитно- 
образовниот 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 иле-
гални мигранти во согласност со  

- меѓународните стандарди  
- Интегрирање на ЖТЛ во социјална 

средина 
- Обука за членовите на Совет за превен-

ција 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.07-45/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Локален акционен план за 
еднакви можности и недискриминација  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Локален акционен план за еднакви 
можности и недискриминација 2014/2015, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
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Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локален акционен план за 
еднакви можности и недискриминација 

2014/2015 

1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот акционен 
план за еднакви можности и недискри-
минација 2014/2015. 

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

 
Бр.07-45/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

усвојување Информација со ХИВ/СИДА во 
Република Македонија во период 1987-

2013 г. со осврт на состојбата на 
подрачјето на Општината Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Информација со ХИВ/СИДА во Репу-
блика Македонија во период 1987-2013 г. со 
осврт на состојбата на подрачјето на 
Општината Битола, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
20.12.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Информација со ХИВ/СИДА 
во Република Македонија во период 1987-

2013 г. со осврт на состојбата на 
подрачјето на Општината Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација со 
ХИВ/СИДА во Република Македонија во 
период 1987-2013 г. со осврт на состојбата 
на подрачјето на Општината Битола. 

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

 
Бр.07-45/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

пристапување на Општина Битола како 
соосновач на Здружение „Локална 

Акциона Група Пелагонија” 

1. Ја објавувам Одлуката за пристапу-
вање на Општина Битола како соосновач на 
Здружение „Локална Акциона Група Пела-
гонија”, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 15 став 1 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 15 став 1 од Закон 
за здруженија и фондации („Службен 
весник на РМ“ бр. 52/2010), а во врска со 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за пристапување на Општина Битола како 

соосновач на Здружение „Локална 
Акциона Група Пелагонија” 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола 

пристапува како соосновач на Здружение 
„Локална Акциона Група Пелагонија” со 
седиште во Општина Новаци. 

 
Член 2 

Со донесување на оваа Одлука Општина 
Битола станува член на Здружение “Ло-
кална Акциона Група Пелагонија”. За таа 
цел Општина Битола ќе делегира и разре-
шува член кој ќе учествува во работата на 
управниот орган на здружението. 

 
Член 3 

Со донесување на оваа Одлука Општина 
Битола ги остварува следните права и 
обврски: 
- Да учествува во работата на органите и 

телата на здружението. 
- Да покренува дискусии и прашања од 

делокруг на работа на Собранието на 
здружението за остварување на целите и 
задачите на здружението. 

- Да се придржува кон одредбите на 
Статутот на здружението. 

- Да учествува во барање начини за 
обезбедување на материјално-финан-
сиска состојба на здружението. 

- Да привлекува други членови. 
- Да се залага на осварување на прог-

рамските цели и задачи на здружението. 
- Да учествува во спроведувањето на сите 

ставови и заклучоци донесени од 
органите и телата на здружението. 
 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола”. 

 
Бр.07-45/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

во сопственост на недвижни ствари на 
Општината Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
во сопственост на недвижни ствари на 
Општината Битола без надоместок, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен 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 недвижна ствар на Општина 
Битола („Службен весник на РМ“ бр. 
167/2013), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање во сопственост на 

недвижни ствари на Општината Битола без 
надоместок 



ВТОРНИК 24.12.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 17  –  

 

СТР. 525 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола ги 

прифаќа во сопственост недвижните ствари 
– згради и земјиште под згради, сопственост 
на Република Македонија, лоцирани на КП 
бр. 11483, заведена во ИЛ бр. 16866, за КО 
Битола, без надоместок, и тоа: 
- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од  

56 м2, 
- зграда 1, влез 1, кат 1, со површина од 

183 м2, 
- зграда 1, влез 1, кат 2, со површина од 

183 м2, 
- зграда 1, влез 1, приземје, со површина од 

194 м2, 
- зграда 2, влез 1, приземје, со површина од 

24 м2, 
- зграда 3, влез 1, приземје, со површина од 

58 м2 и 
- земјиште под згради со површина од  

378 м2. 
 

Член 2 
За примопредавањето на недвижните 

ствари ќе се состави записник. 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-45/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

дополнување на Одлуката за 
определување на имиња на улици во 

Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за определување 

на имиња на улици во Општината Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 и 8 од Законот за 

определување на имиња на улици, плош-
тади, мостови и на други инфраструктурни 
објекти („Сл. весник на РM“ бр.66/04, 55/07, 
145/10 и 136/11), а во согласност со Правил-
никот за содржината, постапката за водење 
на електронска евиденција на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други ин-
фраструктурни објекти, броеви за нуме-
рирање на објектите и за содржината, пос-
тапката и начинот на водење на електрон-
скиот регистар („Сл. весник на РМ“ 
бр.152/07), член 3 од Одлуката за утврду-
вање услови и критериуми за определување 
листа на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
во Општина Битола („Сл.гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 19/09) и член 70 од Стату-
тот 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 инфра-
структурни објекти на подрачјето на Опш-
тината Битола, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
год. донесе  

ОДЛУКА 
за измена и дополнување на Одлуката за 

определување на имиња на улици во 
Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и 

дополнување на одлуката за опрделување 
имиња на улици во Општината Битола („Сл. 
гласник на Општина Битола“бр.15/13) и тоа: 
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Во Член 1 од одлуката 2. дел од ДУП за 
комплексот на сервиси и мало стопанство 
ЗАПАД - постоечка улица која што 
започнува од Бензинската пумпа Макпетрол 
кај Довлеџик и продолжува на Север се до 
раскрсницата патот за с.Дихово – с.Ниже 
Поле – с.Трново, во табелата 2. место името 
Серес се заменува со Кресненско Востание. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битолa“.  

 
Бр.07-45/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за изработка 

на урбанистички планови во Општината 
Битола 

1. Ја објавувам Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
седницата одржана на 20.12.2013 год. 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за изработка на урбанистички планови 

во Општината Битола во 2014  

 
ВОВЕД 

 
Годишната програма за изработување на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола за 2014 год. претставува 
основа и рамка за пристапување кон изра-
ботка и спроведување на постапка за 
донесување на урбанистичките планови, со-
гласно 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 и 163/13). 

Предмет на Годишната програма во за-
висност 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 и 163/13) односно: Генерален урба-
нистички план, Детален урбанистички план, 
Урбанистички план за село, Урбанистички 
план вон населено место, Урбанистички 
план за четврт, Државна урбанистичка 
планска документација, Локална урбанис-
тичка планска документација и плановите 
од член 13а од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање (урбанистички план 
за една градежна парцела) и член 50-б (ур-
банистичко планска документација за тури-
стичка развојна зона и автокамп).  

 
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. 
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II. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ  
Изработка на урбанистички планови  
 
1. ИЗРАБОТКА НА ГУП ЗА ГРАД 

БИТОЛА – Документациона основа (при-
ближно 2500 ха), 

2. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ОРИЗАРИ 
приближно 170 ха) 

3. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ 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 и 163/13). 

4. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ согласно чл. 30 од Зако-
нот за постапување со бесправно изграде-
ни објекти (Сл.Весник на РМ 23/11 и 
54/11) 

5. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАНОВИ согласно Чл. 13-а од За-
конот за просторно и урбанистичко пла-
нирање (Сл. весник на РМ Бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11и 144/12, 
55/13 и 163/13) 

6. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за 
Туристичко развојни зони и Автокам-
пови, 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, 53/11и 144/12, 55/13 и 163/13) 

7. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ 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, 53/11и 144/12, 
55/13 и 163/13) 

 
ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
8.1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ ВО ПОСТАПКА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ  

 
8.1.1 ДУП за Цен.Гр.Подр. 1.дел - урбана 

четврт,,1,, - Битола (16.80 ха)  

8.1.2 ДУП за Цен.Гр.Подр. 1 дел - урбан 
блок ,,2,, - Битола, ( 1.85 ха) 

8.1.3 ДУП за Цент.Гр.Подр. 2 дел - Урб. 
блок ,,5 и 6,, - Битола (2.80 ха)  

8.1.4 ДУП за Цен.Гр.Подр. 4 дел - блок ,,7,, -
Битола, (1.9 ха)  

8.1.5 ДУП за Цен.Гр.Подр. 5 дел - Блок ,,1,, 
- Битола (4.80 ха)  

8.1.6 ДУП за Урб. единица бр. 5 - Урб. мо-
дул ,,2,, - Битола (1.90 ха)  

8.1.7 ДУП за Урб. единица бр. 5 - Блок 5 - 
Битола (3.15 ха)  

8.1.8 ДУП за Урб. единица бр. 5 - Блок 6 -
Битола (5.5 ха)  

8.1.9 ДУП за Урб. Единица бр. 8 - Урб. мо-
дул ,,2,, - Битола (2.50 ха)  

8.1.10 ДУП за Урб.Ед. бр. 8 – Блок 6 - Бито-
ла (3.40 ха)  

8.1.11 ДУП за БЛР 1 дел – Урбан блок 2 - 
Битола (3.20 ха) 

8.1.12 ДУП за БЛР 2 дел - урбан модул ,,2,, - 
Битола (1.50 ха)  

8.1.13 ДУП за Стрчин - Урб. блок ,,1,, - Би-
тола (4.67 ха)  

8.1.14 ДУП за Стрчин - Урб. блок ,,2,, - Би-
тола (2.40 ха)  

8.1.15 ДУП за Стрчин - Урб. блок ,,3,, - Би-
тола (1.80 ха)  

8.1.16 ДУП за Стрчин - Урб. блок ,,4,, - Би-
тола (9.53 ха) 

 8.1.17 ДУП за Стрчин - Блок ,,5,, - Битола 
(3,00 ха)  

8.1.18 ДУП за Стрчин - Блок ,,6,, - Битола 
(3,00 ха)  

8.1.19 ДУП за МЗ Даме Груев - урбан модул 
,,2,, - Битола (1.20 ха)  

8.1.20 ДУП за Блок 3 - Битола (3.20 ха)  
8.1.21 ДУП за Блок 4 - Битола (0.75 ха) 
8..22 ДУП за Блок 21 - Битола (1.02 ха)  
8.1.23 ДУП за Г. Оризари - Урб. блок ,,3,, - 

Битола (2.80 ха)  
8.1.24 ДУП за Градска работна зона јужно 

од патот Битола с.Новаци (26.23 ха) 
8.1.25 ДУП за Карпош 2 - Битола (12.0 ха)  
8.1.26 ДУП за Индустриска зона ,,Блок Би-

толатекс,, - Битола (16.0 ха),  
8.1.27 ДУП за Јени Маале 2 дел Блок ,,1,, - 

Битола (6,15 ха) 
8.1.28 ДУП за Центр. Градско подр. 4 дел 

Блок 1, - Битола (2,20 ха)  
8.1.29 ДУП за БЛР 1 дел - блок 5 - Битола 

(3.00 ха)  
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8.1.30 ДУП за Урб. единица. ,,Баир 1,, - Би-
тола (29.00 ха) 

8.1.31 ДУП за Урб. единица. ,,Баир 2,, - Би-
тола (28.00 ха)  

8.1.32 ДУП за Урб. единица. ,,Баир 3,, - Би-
тола (25.00 ха) 

8.1.33 ДУП за ЦГП 3 дел Блок 7 - Битола 
(2.7 ха) 

8.1.34 ДУП за СЗ Девеани Блок 1,, - Битола 
(3.3 ха) 

8.1.35 ДУП за СЗ Девеани Блок 2,, - Битола 
(2.0 ха) 

8.1.36 ДУП за Буковски мост Блок 1,, - Би-
тола (0,7 ха) 

8.1.37 ДУП за Источна индустриска зона 
Жито Битола и Транскоп - Битола 
(16,00 ха), 

8.1.38 ДУП за МЗ Г. Оризари 2 дел Блок 1,, 
- Битола (34.0 ха) 

8.1.39 ДУП за Четврт ,,Монопол,, Блок 1 и 2 
Битола (16.55 ха) 

8.1.40 ДУП за дел од градска работна зона 
Грегов Бунар Блок - Битола 1, (6,0 
ха)  

8.1.41 ДУП за Центр. Градско подр. 4 дел 
Блок 4, - Битола (3,0 ха)  

8.1.42 ДУП за Центр. Градско подр. 4 дел 
Блок 12, - Битола (3,5 ха)  

8.1.43 ДУП за Станбена заедница Даме Гру-
ев Блок 15, - Битола ( 2,0 ха) 

8.1.44 ДУП за Нови градски гробишта Блок 
1 - Битола (4,0 ха) 

8.1.45 Дел од ДУП за Блок А- Довлеџик кај 
базените- Битола ( 2,5 ха) 

8.1.46 ДУП за станбена заедница Девеани, 
Блок 1 - Битола ( 3,3 ха) 

8.1.47 ДУП за СЗ бр.1, Блок 2 - Битола (2,5 
ха) 

8.1.48 ДУП за Комплекс на сервиси и мало 
стопанство Запад 1 дел, Блок 1 - Би-
тола (8,7 ха)  

 
8.1.49 УП за Нови градски гробишта ,Блок 2 

- Битола ( 4,0 ха) 
8.1.50 УП за Месна заедница Горно Ориза-

ри Блок 1 - Битола (3,5 ха) 
8.1.51ДУП за станбена заедница Бр.1, модул 

1, Блок1- Битола ( 2,0 ха) 
8.1.52УП за станбена заедница Даме Груев 

Блок 16 - Битола ( 2,0 ха) 
8.1.53ДУП за ЦГП 3 дел Блок 1 и 2 - Битола 

(2,4 ха) 

8.1.54ДУП за ЦГП 3 дел Блок 7 - Битола 
(2,25 ха) 

8.1.55ДУП за дел од работна зона локалитет 
Фрижидери - Битола (15,0 ха) 

8.1.56ДУП ЗА 4 дел блок 9 (3.00 ха) 
8.1.57ДУП за ССЗ Триаголник Блок 2 (1.6 

ха)  
8.1.58ДУП за ЦГП 5 дел Блок 5 (2.0 ха) 

 
8.2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН 

НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) 
 

8.2.1 УПВНМ за ,,Стоп. Комплекс пат Б-ла-
Бистрица,, (1.65 ха)  

8.2.2 УПВНМ за стопански комплекс м.в. 
Воденица, КО Крстоар-Општина Би-
тола (0,22 ха)  

8.2.3 УПВНМ Споменичен комплекс со 
придружни објекти на дел од КП 15 
КО Лажец покрај магистралниот пат 
М5 Битола-Меџитлија општина Бито-
ла (9,0 ха)  

8.2.4 УПВНМ Стопански комплекс м.в. 
,,Калдрма,, (2.0 ха)  

8.2.5 УПВНМ Силоси за жито м.в. Братин-
долска река, КО Братиндол (1.35 ха)  

8.2.6 УПВНМ Крстосница Дихово (4,3 ха)  
8.2.7 УПВНМ Терени за голф, Братиндол, 

Магарево и Ротино (140 ха) 
8.2.8 УПВНМ повекенаменска зона за про-

изводство и сервисни дејности на КП 
1347/1 КО Крклино, Општина Битола 

  
8.3. ЛОКАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
(ЛУПД)  

 
8.3.1 ЛУПД за дел од КП 883/76 м.в. ,,Село,, 

Г. Оризари – КО Горно Оризари Би-
тола 

8.3.2 ЛУПД за изградба на објекти со на-
мена Г3 и Г4 на КП 247/2м.в. ,,Огра-
де,, КО Крстоар Општина Битола, 

8.3.3 ЛУПД за стопански комплекс класа на 
намени Г4, на КП бр. 471/1 м.в.Ореј, 
КО Дихово, Општина Битола. 

8.3.4 ЛУПД за изградба на џамија на КП Бр. 
2297 КО Лажец, Општина Битола, 

8.3.5 ЛУПД за изградба на базна станица за 
мобилна телефонија на КП Бр. 825/1 
м.в. ПРЕСЛАП КО Раштани, Општи-
на Битола, 
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8.3.6 ЛУПД за изградба на базна станица за 
мобилна телефонија на КП Бр. 731 
м.в. Вац Лозје, КО Братин Дол, Оп-
штина Битола. 

8.3.7 ЛУПД за изградба на базна станица за 
мобилна телефонија на КП Бр. 912 
м.в. Чесма, КО Крстоар - Општина 
Битола 

8.3.8 ЛУПД за изградба на базна станица за 
дигитално полициско радио – Древе-
ник на КП 1270/2, КО Древеник – 
Општина Битола  

8.3.9 ЛУПД за изградба на базна станица за 
дигитално полициско радио – Древе-
ник на КП 1/3, КО Ѓавато – Општина 
Битола, 

  
III. ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА 
 
Финансирањето на урбанистичките пла-

нови од оваа Програма, согласно со чл. 17 
став (3) и (7) од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање (Сл. весник на РМ 
Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 
144/12, 55/13 и 163/13), се врши од средства 
на: 
• Буџетот на општината; 
• средства на заинтересирани правни и 

физички лица чиишто програмски бара-
ња и подрачја на интерес се прифатливи 
за Општината, 

• За изработување на урбанистички пла-
нови со кои се реализираат проекти од 
значење за Републиката и општините, 
Владата на Р. Македонија донесува Про-
грама за приоритетна изработка на ур-
банистички планови. Финансирањето на 
урбанистичките планови од оваа Про-
грама, согласно со чл. 16 став (4 ) од За-
конот 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 и 163/13), е 
финансирана од Буџетот на РМ или од 
буџетите на општините. 
  

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Во текот на годината, зависно од потре-

бите програмата може да се менува и до-
полнува. 

Реализацијата на програмата ќе биде со 
динамика согласно со приливот на средства, 
наведени во предходниот дел. 

Изработување на урбанистичките плано-
ви вршат правни лица кои поседуваат ли-
ценца за изработување на урбанистички 
планови, согласно со чл. 18 став (1) од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планира-
ње (Сл. весник на РМ Бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) 

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 и 163/13) 
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 задол-
жена Комисијата за урбанизам и заштита на 
животната средина во соработка со Парти-
ципативното тело и Одделението за урба-
нистичко планирање и заштита на живот-
ната средина на Општина Битола. 

 
Примерок од Програмата ќе се достави 

до Министерството за транспорт и врски - 
Сектор за уредување на просторот, Минис-
терство за заштина на животна средина и 
просторно планирање, и Управа за заштита 
на културното наследство на Р.М. 

Програмата влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општината Битола. 

 
Бр.07-45/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 



  –  БРОЈ 17 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 24.12.2013 

 

СТР. 530 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

управување со отпад на подрачјето на 
Општината Битола за 2014 година 

1. Ја објавувам Програмата за управу-
вање со отпад на подрачјето на Општината 
Битола за 2014 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за управување со отпад на подрачјето на 

Општината Битола за 2014 година 

ВОВЕД 
Програмата за управување со отпад 

претставува плански документ произлезен 
од Законот за управување со отпад (член 19 
Сл. весник на РМ бр. 9/11). Истата прет-
ставува основа за реализација на актив-
ностите предвидени во Планот и програ-
мата за управување со отпад на општина 
Битола, донесен од страна на Совет на оп-
штина Битола, а одобрен од страна на ми-

нистерството за животна средина и просто-
рно планирање. 

Програмата за управување со отпад е 
изработена согласно законските барања на 
Законот за управување со отпад, а при изра-
ботката на истата користени се препораките 
на НЕАП-2, Стратегијата за управување со 
отпад на Република Македонија 2008-2020, 
Националниот план за управување со отпад 
на Република Македонија 2009-2015 и Пла-
нот и програмата за управување со отпад на 
општина Битола. 

Со Програмата за управување со от-
пад се утврдуваат мерките и активностите 
што треба да се превземат од страна на 
субјектите кои управуваат со отпадот во те-
ковната година за подобрување на општата 
состојба во управувањето со отпадот и за-
штитата на животната средина. 

Програмата подразбира организиран 
систем на постапување со отпадот односно, 
собирање, транспортирање и депонирање на 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад, процесите на селектирање, третман и 
складирање на отпадот, надзорот над овие 
операции како и мерките за заштита на жи-
вотна средина, животот и здравјето на 
луѓето, со цел правилно управување со ко-
муналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Битола. 

 
1. Процена на видот и на коли-

чеството на отпад што се создава во оп-
штина Битола на годишно ниво 

Собирањето и транспортирањето на ко-
муналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Битола се 
врши од вкупно 16 реони, со 18 специјални 
возила за собирање и транспортирање на 
отпадот. Од 13 реони се врши собирање на 
комунален отпад од домаќинства, од 1 реон 
се врши комбинирано собирање на кому-
нален отпад од домаќинства и индустриски 
неопасен отпад, од 1 реон се врши исклу-
чиво собирање на индустриски неопасен 
отпад, а од 1 реон се врши селективно 
собирање на отпадна хартија и отпадна пла-
стика (РЕТ).  

Врз основа на анализите направени од 
страна на ЈП Комуналец Битола во 2013 го-
дина на територијата на општина Битола од 
вкупно 23500 физички лица и 2470 правни 
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лица, корисници на комуналната услуга, се 
очекува да бидат собрани околу 29650 тони 
отпад годишно. 

Од вкупните колични на собран отпад, 
26200 тони/год. е комунален отпад собран 
од физички лица, додека 3450 тони/год. е 
индустриски неопасен отпад. 

Од селективниот процес на собирање на 
отпадна хартија до октомври 2013 година 
собрани се 205,5 тони отпадна хартија, до-
дека количините на собрана пластика се 
минорни со оглед на проблемот со дивите 
нелегални собирачи на РЕТ пластиката. До 
крајот на годината се очекува да бидат соб-
рани околу 265 тони отпадна хартија. 

За собирање на комуналниот и другите 
видови на неопасен отпад на територијата 
на општина Битола поставени се специја-
лизирани садови за собирање на истиот и 
тоа: 1450 контејнери од 1,1м3, 22 контејнери 
од 5м3, пластични канти од 120-240 литри и 
импровизирани садови. 

За селективно собирање на отпадот на 
територјата на општина Битола поставени 
се 20 пластични контејнери од 1,1 м3 и 77 
мрежасти контејнери во плава боја за соби-
рање на отпадна хартија и 20 пластични 
контејнери од 1,1м3 и 68 мрежасти контеј-
нери во жолта боја за собирање на отпадна 
пластика (РЕТ). 

 
2. Мерки и активности за избегнување 

и за намалување на количеството на соз-
даден отпад 

Почитувајќи ги законските регулативи 
на Република Македонија за управување со 
отпадот, посебно Законот за управување со 
отпад и Законот за заштита на животната 
средина, Програмата за управување со 
отпадот ги предвидува следните мерки за 
намалување на количеството на отпад: 
 Избегнување на создавање на големи коли-

чини на отпад на местото на изворот на от-
падот; 

 Преработка на создадениот отпад на местото 
каде се создава или доколку отпадот не може 
да биде преработен на местото каде е созда-
ден да биде пренесен на преработка или да 
биде отстранет во најблиското место опреде-
лено за таа намена; 

 Преработка на отпадот да се врши по пат на 
рецилирање, повторна употреба или во друг 
процес на екстракција на секундарни суро-
вини или користење на отпадот како извор 
на енергија; 

 Во процесот на производство, примена на 
технологии за почисто производство, како и 
употреба на материјали и суровини со чија 
преработка се добиваат помали количини на 
отпад. 

За реализиција на предвидените мерки 
потребно е спроведување на следните ак-
тивности: 
 Анализа на видот и количините на отпад, 

мерење на количините на отпад; 
 Ревизија на постоечките шеми за собирање на 

отпадот и воспоставување на интегрирана 
шема за управување со отпадот; 

 Проширување на услугата во руралните сре-
дини; 

 Набавка на специјални возила за собирање на 
отпадот; 

 Набавка на специјализирани садови за 
собирање на комуналниот отпад; 

 Воведување на шеми за собирање на глома-
зен отпад, гранки, лисја како и опасен отпад 
од домаќинствата; 

 Имплементација на проект за изградба на 
места за поставување на садови за отпад – 
еко острови (ниши засеци за контејнери); 

 Имплементација на проект за изградба на 
подземни контејнери; 

 Утврдување на локација за рециклажен двор 
и локација за претоварна станица; 

 Управување со дивите депонии (мониторинг, 
расчистување и рекултивација); 

 Управување со индустриски неопасен отпад – 
почитување на препораките за управување со 
отпад во Б-интегрираните дозволи и следење 
на спроведувањето на програмите на правни-
те и физичките лица што создаваат индустри-
ски неопасен отпад; 

 Управување со градежен шут –определување 
на локација за депонирање на градежен шут и 
информирање на правните и физичките лица 
за постапувањето со таквиот вид на отпад. 
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3. Начин на остварување на обврските 
на правните и физичките лица кои упра-
вуваат со отпадот 

Остварувањето на обврските на прав-
ните и физичките лица се врши според ос-
новните начела за заштита на животната 
средина при управувањето со отпадот, пре-
ку правилата за постапување со отпадот да-
дени во законската регулатива на Република 
Македонија, односно Законот за упра-
вување со отпад и Правилниците произ-
лезени од него кои се однесуваат на 
управувањето со отпадот. 

При остварувањето на своите обврски за 
управување со отпадот, правните и физички 
лица се должни да обезбедат висок степен 
за заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. Обврските за постап-
ките во процесот на управување со отпадот 
да ги изведуваат со посебно внимание и на 
начин со кој ќе избегнат: 
 Загрозување на животната средина, животот 

и здравјето на луѓето; 
 Загадување на водите, воздухот и почвата 

над пропишаните вредности; 
 Создавање на бучава и непријата миризба; 
 Уништување на природните услови за жи-

вот на животните и растенијата; 
 Нагрдување и неуредување на објектите и 

просторот во урбаните зони и подрачја над-
вор од урбаните зони; 

 Неконтролирано отстранување на отпадот, 
оставање, фрлање, запалување или некотро-
лирано отстранување на отпадот; 

При остварување на своите обврски при 
управувањето со отпадот правните и физич-
ките лица се должни: 
 Да ги почитуваат општите и посебните пра-

вила за постапување со комуналниот и дру-
гите видови на неопасен отпад издадени од 
надлежен државен и локален орган; 

 Да го селектираат отпадот, да ги утврдат не-
говите карактеристики и да го класифи-
цираат според Листата на видови на отпад; 

 Да вршат контрола на влијанијата на отпа-
дот врз животната средина, животот и 
здравјето на луѓето; 

 Да го одделат опасниот дел содржан во от-
падот и да го предадат на предвидени места 
за предавање на истиот; 

 Да го собираат во специјализирани садови 
наменети исклучиво за собирање на отпад; 

 Да ја почитуваат шемата на собирање и 
транспорирање на отпадот изработена од 
давателот на услугата; 

 Да го предадат собраниот отпад на дава-
телот на услугата на територијата на опш-
тината; 

 Да ги почитуваат препораките за управу-
вање со отпадот наведени во Б-интегри-
раните дозволи и препораките во програми 
за управување со отпад; 

 Да го почитуваат начелото “загадувачот 
плаќа”, односно да ги сносат сите трошоци 
настанати при управувањето со отпадот, 
вклучувајќи ги трошоците за собирање, 
транспортирање, третман, складирање, 
отстранување, превенција и мониторинг ка-
ко и трошоците за санационите мерки за 
штетата која што ја предизвикал отпадот. 

4. Мерки и активности за селекција 
на отпадот, вклучувајќи го и издвоју-
вањето на опасните состојки во отпадот 

 
Основните мерки за селекција на созда-

дениот отпадот треба да се предвидат уште 
на самиот извор, со цел да се оствари мак-
симално искористување на материјалната и 
на енергетската вредност на отпадот по 
најниска можна цена, а потенцијалот на 
опасност на неупотребливите остатоци што 
треба да се депонираат да се сведе на ми-
нимум.  

Воспоставената мрежа за селективно 
собирање на отпадот претставува посебна 
форма на систем на селективно собирање за 
поединечни посебни текови на отпад врз 
основа на принципот за одговорност на 
производителот.  

Предвидените мерки се следни и се од-
несуваат на: 
 Воспоставување на систем на селективно 

собирање на хартија и пластика на цело-
купната територија на општината како и 
воспоставување на систем на собирање на 
посебни текови на отпад: отпад од паку-
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вање, отпадно масло, електричен и елек-
тронски отпад, батерии и акумулатори, а ка-
ко посебен систем собирање на гломазен 
отпад и градежен шут. 

Активностите за реализација на предви-
дените мерки за селектирање на отпадот би 
се сведиле на следното: 
 Дополнително распоредување на садови за 

селективно собирање на отпадна хартија и 
отпадна пластика (РЕТ), пред се поставени 
во колективни стамбени објекти; 

 Дополнително распоредување на садови по 
индивидуалните домаќинства за собирање 
на сув и воден отпад; 

 Проект за изградба на рециклажен двор; 
 Потпишување на договори на општината со 

овластени правни лица за постапување со: 
пакување и отпад од пакување, електричен 
и електронски отпад и отпадни батерии и 
акумулатори. 

5. Мерки и активности за поттикну-
вање на компостирање на биоразградлив 
отпад 

На територијата на општина Битола не 
постојат точни податоци за количините на 
биоразградлив отпад. Организиран начин на 
собирање на биоразградлив отпад се врши 
од страна на ЈП Комуналец Битола, поточно 
од РЕ Јавно зеленило која врши одржување 
на јавните прометни и јавните зелени по-
вршини од каде собира трева, гранки и 
лисја. 

Мерките и активностите за поттикување 
на компостирањето на биоразградлив отпад 
ќе започнат со реализација на пилот проект 
од старна на ЈП Комуналец за компости-
рање на биоразградлив отпад кој ќе биде 
како основа за отпочнување на јавна кам-
пања за отпочнување на процес на индиви-
дуално компостирање во домаќинствата. 

 
6. Начин на работа на објектите и инс-

талациите за преработка и за отстранува-
ње на отпадот 

За преработка на комуналниот и другите 
видови на неопасен отпад не постои совре-
мена инсталација. Собраните селектирани 
количини на отпадна хартија и отпадна пла-
стика од страна на ЈП Комуналец и од прав-

ните лица кои вршат откуп на отпадна 
хартија и отпадна пластика, се пресоваат со 
хидраулични преси. Само еден правен суб-
јект врши механички третман на РЕТ плас-
тиката (врши нејзино сецкање). Собраните 
количини на хартија и пластика се преда-
ваат на понатамошен третман на правни ли-
ца овластени за постапување и управување 
со ваков вид на отпад. 

Собраните количини на отпад се депо-
нираат во депонијата Мегленци со која 
управува ЈП Комуналец Битола. За работа 
на истата изработен е План и програма за 
депонирање на комунален отпад во депо-
нија Мегленци (2008-2013) и Програма за 
работа на депонијата Мегленци (2010-
2013). 

За успешна работа на инсталациите за 
преработка и депонирање на комуналниот 
отпад потребно е: 
 реализирање на годишни програми на прав-

ните лица кои поседуваат инсталации за 
постапувње со отпад; 

 водење на евиденција и известување на над-
лежните органи за видот, количеството и 
потеклото на отпадот; 

 да се применуваат најдобри достапни тех-
ники и технологии во процесот на прера-
ботка на отпадот кои ќе обезбедат почисто 
производство; 

 обука на вработените кои учествуваат рабо-
тата на инсталациите. 

7. Начин за едукација и за подигну-
вање на јавната свест на граѓаните во 
врска со управувањето со отпадот 

Подигнувањето на свеста на јавноста и 
на сите инволвирани субјекти во врска со 
управувањето со отпадот е неизбежна алка 
во воспоставувањето и функционирањето 
на успешниот систем за управување со от-
падот. Воспоставувањето на системот за 
комуникција во областа за управување со 
отпадот претставува еден од најважните ус-
лови за инволвирањето на граѓаните во сис-
темот за управување со отпадот. Ваквата 
активност ќе се реализира преку процес на 
комуникација или кампања за градење на 
свеста на јавноста кој како модел ќе ги оп-
фати следните аналитички точки: 
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 идентификација на загриженоста на јав-
носта во врска со постојната практика за 
управување со отпадот; 

 идентификација на целните групи во јав-
носта; 

 одредување и анализа на поважните проб-
леми со сегашната и со планираната практи-
ка на управувањето со отпадот; 

 анализа на ставовите во врска со пробле-
мите во животната средина, особено во врс-
ка со новите методи на третман и одлагање 
на отпадот како дел од управувањето со ис-
тиот; 

 анализа на социо-економските карактерис-
тики на индиректно засегнатото население. 

Паралелно со изработката на моделот за 
реалзиација на кампањата за градење на 
света потребно е да се изврши: 
 Едукација за управување со отпад на локал-

ната администрација, однсно на луѓето кои 
работат во секторот за управување со отпад; 

 Едукација на вработените кои постапуваат 
со отпадот; 

 Едукација на членовите на здруженијата на 
граѓани во различни области; 

 Организирање на обуки и 
 Кадровско зајакнување на надлежните инс-

титуции и органи на локално ниво. 

Спроведувањето на кампањата за ин-
формирање на јавноста фокусирана на 
управувањето и постапувањето со отпадот, 
ќе се сведи на следните групи на проблеми: 
 стоп за влијанијата врз животната средина 

поради неправилно, неконтролирано и неза-
конско фрлање на отпадоци; 

 повторно користење, рециклирање и обнова 
на отпадот; 

 подобрување на системот на управувањето 
со опасниот отпад и создавање на инте-
гриран пристап кон управувањето со от-
падот; 

 информирање на јавноста за општите пра-
шања од доменот на управувањето со отпа-
дот за планираните концепти на регионално 
управување со отпадот и финансиските до-
бивки и позитивните ефекти за животната 
средина од таквите концепти; 

 објавување на информативен материјал како 
посебен весник или брошура; 

 обезбедување на наставни програми во об-
разовниот систем со вклучени теми за жи-
вотната средина; 

 соработка со невладините организации и 
научни друштва. 

8. Начинот на функционирањето на 
интегрираната мрежа за преработка на 
отпадот 

Воспоставувањето на системот на инте-
грираната мрежа овозможува најбезбедно и 
најекономично отстранување на отпадот во 
инсталациите кои се најблиску до местото 
на создавањето на отпадот, како и корис-
тење на најсоодветни методи и технологии 
со кои се обезбедува високо ниво на зашти-
та на животната средина. Истата претставу-
ва систем на објекти и инсталации за поста-
пување со отпад кои се меѓусебно функцио-
нално поврзани. 

Изработката на интегрираната мрежа е 
со цел утврдување на потребните органи-
зациони и технички средства потребни за 
целосно покривање на опслуженото под-
рачје со соодветна услуга. Интегрираната 
мрежа содржи: 
 Кои населени места и кои создавачи на от-

пад ќе бидат опслужени; 
 Бројот на жителите и густината на населе-

нието; 
 Просечните годишни количини на создава-

ње на отпадот; 
 Просторно – географскиот распоред на гене-

раторите на отпад на даденото подрачје; 
 Состојбата со патната мрежа што ги повр-

зува објектите и подрачјето; 
 Видови и средства за примарно собирање на 

отпадот; 
 Технички опции кои одговараат на даденото 

подрачје. 

9. Реализација на мониторингот и ин-
формативниот систем во областа на 
управувањето со отпадот 

Организација на мониторинг 
Организацијата на мониторинг системот 

се врши во согласност со надлежен државен 
орган преку воспоставување и спроведува-
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ње на мониторинг на локално ниво за 
управување со неопасен отпад. 

Мониторингот на управувањето со отпа-
дот се состои од: 
 Следење на состојбите со управувањето со 

отпадот; 
 Собирање и доставување на податоци за ви-

дот, количеството и за потеклото на созда-
дениот, преработениот и отстранетиот от-
пад; 

 Земање и испитување на мостри; 
 Контрола, обработка и анализа на подато-

ците; 
 Обезбедување на информации за влијанието 

на создадениот отпад врз животната сре-
дина. 

Организација на информативен сис-
тем 

Организирањето на информативниот 
систем на локално ниво обезбедува собира-
ње и презентирање на податоци за општата 
состојба во врска со управувањето со нео-
пасниот отпад. 

Информативниот систем содржи: 
 Податоци за мониторингот на управувањето 

со отпадот на локалната мрежа; 
 Податоци за мониторингот од изворите на 

загадување предизвикани од управувањето 
со отпадот; 

 Податоци од мониторингот на одделни из-
вори; 

 Податоци за видот на отпадот; 
 Податоци од катастарот на создавачи на от-

пад на локално ниво; 
 Податоци од планот за управување со отпад 

на општината; 
 Податоци за спроведување на програмите за 

управување со отпад на правните и физич-
ките лица; 

 Податоци од евиденцијата на отпадот; 

Успешната реализација на мониторин-
гот и информативниот систем е основна ба-
за за следење и спроведување на Програ-
мата за управување со отпад на општина 
Битола. За таа цел потребно е: 
 Формирање на работна група од претстав-

ниците на јавните претпријатија и компе-
тентните сектори на општината; 

 Формирање и одржување на базата на пода-
тоци; 

 Одржување на работни состаноци на сите 
субјекти инволвирани во реализацијата на 
Планот и програмата за управување со от-
пад, усвојување и давање препораки; 

 Евидентирање на количините на отпад по 
видови, податоци за корисниците на услу-
гите, структура по дејности, покриеност на 
теренот, наплата по групи корисници и сл.; 

 Изготвување на Програма за управување со 
отпад; 

 Изготвување на годишен извештај за реали-
зација на Програмата за управување со от-
пад; 

 Организирање на јавна кампања за инфор-
мирање на граѓаните за спроведување на ак-
тивностите од Планот и програмата за 
управување со отпад преку јавните гласила. 

Извори на финансирање на предвиде-
ните мерки и активности 

Финансирањето на мерките и актив-
ностите предвидени во Програмта се реали-
зираат од повеќе извори како: 
 Буџет на општина Битола; 
 Средства на ЈП Комуналец;  
 Буџет на Република Макдеонија. 

Можни се и други извори на финан-
сирање: 
 Заеми од финансиски институции (Светска 

банка и сл); 
 Билатерални донации (USAID, GTZ и тн); 
 Средства доделени по основ на CDM проек-

ти според Протоколот од Кјото; 
 Средства од програми на ЕУ за јакнење на 

капацитетите на локалната самоуправа (тео-
ретска 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); 

 Заеми од комерцијални банки и  
 Приватен капитал (концесии, ЈПП и целосно 

приватен капитал). 
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Финансиска Конструкција 

мерка Цена носител 

Анализа и мерење на количините на отпад 20.000,00 ден ЈП Комуналец Битола 

Набавка на специјално возило за собирање, 
треанспортирање на комунален отпад 

3.000.000,00 ден ЈП Комуналец Битола  

Набавка на специјализирани садови за 
собирање на комуналниот отпад; 

2.000.000,00 ден. 
 

ЈП Комуналец Битола 

Изградба на еко острови 50.000,00 ден ЈП Комуналец Битола 

Имплементација на проект за изградба на под-
земни контејнери; 

  

Управување со дивите депонии (мониторинг, 
расчистување и рекултивација); 

 Општина Битола 

Проектни активности 
 -Локација за градежен шут; 
 -Проект за подземни контејнери; 
 -Проект за еколошки двор; 
 -Проект за собирање на сув и воден отпад; 
 -Проект за компостирање; 
 -Проект за претоварна станица. 

 Општина Битола 

Едукација и обука за управување отпад  
 -локалната администрација; 
 -вработените кои постапуваат со отпадот; 
 -членовите на здруженијата на граѓани во раз-
лични области; 

 30.000 ден. Општина Битола 
ЈП Комуналец Битола 

Објавување на информативен материјал  10.000 ден. Опшина Битола 

Организирање на јавна кампања за 
информирање на граѓаните за спроведување на 
активностите од Планот и програмата за 
управување со отпад преку јавните гласила. 

 50.000 ден. Општина Битола 

 
Програмата влегува во сила осмиот ден 

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

 
Бр.07-45/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

 
 

З А К Л У Ч О К 
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 
Долно Оризари 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Долно Оризари во идна урбанистичко 
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планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

 Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Долно Ори-
зари со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација: 
1.КП бр.986 КО Долно Оризари (зграда 2.КП 
бр.1023 КО Долно Оризари (зграда 1) 
3.КП бр.1143 КО Долно Оризари (зграда 1) 
4.КП бр.1145 КО Долно Оризари (зграда 1) 
5.КП бр.1161 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 
6.КП бр.1246 КО Долно Оризари (зграда 2) 
7.КП бр.1529/1 КО Долно Оризари (зграда 1 и 3) 
8.КП бр.1547 КО Долно Оризари (зграда 1)  
9.КП бр.1561 КО Долно Оризари (зграда 2 и 3) 
10.КП бр.1608 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 
11.КП бр.1795 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 
12.КП бр.1803 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 

13.КП бр.1825 КО Долно Оризари (зграда 1 и 3) 
14.КП бр.1857 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 
15.КП бр.1868 КО Долно Оризари (зграда 1) 
16.КП бр.1874 КО Долно Оризари (зграда 1 и 2) 
17.КП бр.1884 КО Долно Оризари (зграда 1) 

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Нижеполе 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 
Општината Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

 Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Нижеполе со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1.КП бр.98/4 КО Нижеполе (зграда 1) 
2.КП бр.101/3 КО Нижеполе (зграда 1) 
3.КП бр.105/3 КО Нижеполе (зграда 1) 
4.КП бр.116 КО Нижеполе (зграда 1 и 2) 
5.КП бр.506/4 КО Нижеполе (зграда 1) 
6.КП бр.526/10 КО Нижеполе (зграда 1) 
7.КП бр.596/4 КО Нижеполе (зграда 1) 
8.КП бр.600/4 КО Нижеполе (зграда 1) 
9.КП бр.600/10 КО Нижеполе (зграда 1) 
10.КП бр.600/32 КО Нижеполе (зграда 1) 

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Маловишта 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Маловишта во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 
Маловиште во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Маловиште со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1.КП бр.220 КО Маловиште (зграда 2 и 3) 
2.КП бр.230 КО Маловиште (зграда 1,2 и 3) 
3.КП бр.240 и 241 КО Маловиште (зграда 1) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Дихово 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

 

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

 
Бр. 08-1764/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 Опш-
тина Битола“ бр. 10/05), Советот на Опш-
тина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
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 Дихово во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Дихово со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1.КП бр.301/1 КО Дихово (зграда 1, 2 и 3)   
2.КП бр.306/5 КО Дихово (зграда 1) 
3.КП бр.778/16 КО Дихово (зграда 1) 
4.КП бр.778/17 КО Дихово (зграда 1) 
5.КП бр.812 КО Дихово (зграда 1) 
6.КП бр.1085/1 КО Дихово (зграда 1)  
5.КП бр.1103/2 КО Дихово (зграда 1) 

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Буково 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот 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 
Општина Битола бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 

Буково во идна урбанистичко планска 
документација 

 Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Буково со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1.КП бр.926 КО Буково (зграда 1, 2 и 3) 
2.КП бр.930 КО Буково (зграда 1) 
3.КП бр.3836 КО Буково (зграда 1 и 2) 

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Бистрица 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1764/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2  о д Пр а-

вилникот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Бистрица со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1.КП бр.99/1 КО Бистрица (зграда 1) 
2.КП бр.209 и 210 КО Бистрица (зграда 1) 
3.КП бр.212/1 КО Бистрица (зграда 1и 2) 
4.КП бр.417/2 КО Бистрица (зграда 1и 2) 
5.КП бр.705 КО Бистрица (зграда 1, 2 и 3) 
6.КП бр.1354/3 КО Бистрица (зграда 1 и 3) 
7.КП бр.1362/4 КО Бистрица (зграда 1 и 2) 

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 
Битола 5 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Битола 5 во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 Опш-
тина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Битола 5 во 
идна урбанистичко планска документација: 
1.КП бр.115/1 и 116 КО Битола 5 (зграда 1) 
2.КП бр.115/2 КО Битола 5 (зграда 1и 2)  

 
  Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-45/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
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 седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 („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 
Општина Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
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 доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласување 
на намената на бесправниот објект на КП 
10998/1 зграда 1(поткровје) и 3(помошен 
објект) во КО Битола 5 со намена А-домување 
на земјиште со намена-индустрија и поголеми 
стопански субјекти, утврдена во важечката ур-
банистичко планска документација-ГУП на 
град Битола и вклопување на истиот 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.07-45/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на УП за с. 

Долно Оризари КО Долно Оризари - 
Општина Битола 
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1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на УП за с. 
Долно Оризари КО Долно Оризари - Опш-
тина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од Зако-

нот за просторно и урбанистичко плани-
рање (“Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 
3137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05), Советот на Општи-
на Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на УП за с. Долно Оризари КО 
Долно Оризари - Општина Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Општина Битола, за изработка на УП за с. 
Долно Оризари КО Долно Оризари - Оп-
штина Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на УП за с. Долно 
Оризари КО Долно Оризари - Општина Би-
тола, ќе го врши подносителот на 
иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-45/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за СЗ 

Девеани „Блок 3“ - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за СЗ 
Девеани „Блок 3“ - Општина Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од Зако-

нот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за СЗ Девеани ,,Блок 3,, 
- Општина Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Клења Изет и Клења Менавер од Битола, за 
изработка на ДУП за СЗ Девеани ,,Блок 3,, - 
Општина Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесување на ДУП за СЗ Девеани 
,,Блок 3“ - Општина Битола, ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола”. 

 
Бр.07-45/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 

изградба на објекти со намена Б3 големи 
угостителски единици на КП бр. 570/1 и 
КП бр.570/2 м.в. „Чакал“ КО Нижеполе - 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 
изградба на објекти со намена Б3 големи 
угостителски единици на КП бр. 570/1 и КП 
бр.570/2 м.в. „Чакал“ КО Нижеполе - Опш-
тина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од За-

конот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ЛУПД за изградба на објекти 
со намена Б3 големи угостителски 

единици на КП бр. 570/1 и КП бр.570/2 
м.в. „Чакал“ КО Нижеполе - Општина 

Битола 

 Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Трајков Никола од Битола, за изработка на 
ЛУПД за изградба на објекти со намена Б3 
– големи угостителски единици на КП бр. 
570/1 и КП бр.570/2 м.в. „Чакал“ КО Ниже-
поле – Општина Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ЛУПД за из-
градба на објекти со намена Б3 – големи 
угостителски единици на КП бр.570/1 и КП 
бр.570/2 м.в. „Чакал“ КО Нижеполе – Оп-
штина Битола, ќе го врши подносителот на 
иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-45/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 

Работна зона м.в. “ХЕРАКЛЕА“ - Општина 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
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донесување на ДУП за Работна зона м.в. 
“ХЕРАКЛЕА“ - Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
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 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за отпочнување постапка за пристапување 

кон изработка и донесување на ДУП за 
Работна зона м.в. “ХЕРАКЛЕА“ - Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за приста-

пување кон изработка и донесување на 
ДУП за Работна зона м.в. “ХЕРАКЛЕА“ - 
Општина Битола. 

Границата на планскиот опфат се движи: 
на североисток по осовина на улица ,,Иво 
Лола Рибар“, на југ по осовина на плани-
рана сообраќајница по ГУП на град Битола 
и на запад по осовина на локалниот пат 
Битола - Бистрица.  

Опфатот на вака предложениот ДУП 
има површина од приближно 3,9 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесување на ДУП за Работна зо-
на“ХЕРАКЛЕА“ - 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.07-45/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

Нацрт ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО 
ПОДРАЧЈЕ 4 дел БЛОК 4 - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО 
ПОДРАЧЈЕ 4 дел БЛОК 4 - Општина Би-
тола, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 24 став 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 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 20.12.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за ЦЕНТРАЛНО 

ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел БЛОК 4 - 
Општина Битола 
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Член 1 
 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ЦЕН-

ТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел 
БЛОК 4 - Општина Битола. 

  
Член 2 

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна 
презентација и јавна анкета. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-45/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

Нацрт ДУП за ,,Комплекс на сервиси и 
мало стопанство ЗАПАД 1 дел БЛОК 1“ - 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за ,,Комплекс на сервиси и мало 
стопанство ЗАПАД 1 дел БЛОК 1“ - Општи-
на Битола, донесена на седницата на Сове-
тот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 24 став 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 и 163/13) и член 

70 од Статутот на Општина Битола (“Сл. 
гласник на Општина Битола„ бр. 10/05) 
Советот на Општина Битола на Седницата 
одржана на 20.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за ,,Комплекс на 

сервиси и мало стопанство ЗАПАД 1 дел 
БЛОК 1“ - Општина Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ,,Комп-

лекс на сервиси и мало стопанство ЗАПАД 
1 дел БЛОК 1,, - Општина Битола. 

  
Член 2 

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна 
презентација и јавна анкета. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-45/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

користење недвижен имот во сопственост 
на Општината Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење недвижен имот во сопственост 
на Општината Битола без надоместок, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/02), член 22 став 1 точка 36 и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник 
на Општина Битола“ бр. 10/05), а во врска 
со член 15 од Правилникот за условите на 
стопанисување и начинот на продажба и 
давање на користење недвижни ствари во 
сопственост на Општина Битола („Сл. глас-
ник на Општина Битола“ бр. 14/07),Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 20.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на користење недвижен имот 
во сопственост на Општината Битола без 

надоместок 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општинскиот фуд-
балски сојуз од Битола му се дава на 
користење канцеларија бр. 9 од 14,55 м2 во 
поранешен Извршен совет, без надоместок. 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да склучи договор со кој што 
ќе се регулира начинот на користењето на 
просторијата во сопственост на Општината 
Битола. 

 
Член 4 

Општинскиот фудбалски сојуз Битола се 
обврзува да обезбеди нормални услови за 
функционирање на просторијата. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола”. 

 
Бр.07-45/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

користење недвижен имот во сопственост 
на Општината Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење недвижен имот во сопственост 
на Општината Битола без надоместок, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/02), член 22 став 1 точка 36 и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник 
на Општина Битола“ бр. 10/05), а во врска 
со член 15 од Правилникот за условите на 
стопанисување и начинот на продажба и 
давање на користење недвижни ствари во 
сопственост на Општина Битола („Сл. глас-
ник на Општина Битола“ бр. 14/07), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 20.12.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на користење недвижен имот 
во сопственост на Општината Битола без 

надоместок 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Здружението на 
родители на деца со аутизам „Марко Поло - 
експлорер“, од Битола му се дава на 
користење две простории од 18 м2 и 25 м2 = 
43 м2, во МЗ „Панде Кајзеро“ Битола, без 
надоместок. 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да склучи договор со кој што 
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ќе се регулира начинот на користењето на 
просториите во сопственост на Општината 
Битола. 

 
Член 4 

Здружението на родители на деца со 
аутизам „Марко Поло - експлорер“, од Би-
тола се обврзува да обезбеди нормални ус-
лови за функционирање на просториите. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола”. 

 
Бр.07-45/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 
разрешување и именување три 

претставници од Општината Битола во 
Управниот одбор и разрешување и 

именување член во Советот на родители 
на Јавната Општинска Установа Детска 

Градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување три претставници од 
Општината Битола во Управниот одбор и 
разрешување и именување член во Советот 
на родители на Јавната Општинска Уста-
нова Детска Градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 114 точка 13 и 17 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 20.12.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување три 

претставници од Општината Битола во 
Управниот одбор и разрешување и 

именување член во Советот на родители 
на  Јавната Општинска Установа Детска 

Градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. Од Управниот одбор на Јавната опш-
тинска установа Детска градинка „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола се разрешуваат: 
Иван Тошевски, Снежана Најдовска и 
Станко Сипковски, а на нивно место се 
именуваат: 

– Иван Тошевски, дипл. менаџер, 
– Снежана Најдовска, ВШС, педагошка 

и 
– Слободан Ристевски, дипл. информа-

тичар. 
 
2. На досегашниот член Марија Дими-

тровска и престанува мандатот на член во 
Советот на родители на ЈОУ ДГ „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола. 

За нов член во Советот на родители се 
именува Љупка Каранфиловска. 

 
3. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 

 
Бр.07-45/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 

Наумов“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
година, донесе 

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

Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 
Наумов“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОТУ 
„Ѓорги Наумов“ Битола се разрешуваат: 
Љупчо Стојковски, Николче Тасевски и 
Марина Јовчевска, а се именуваат: Марина 
Јовчевска, дипл. професор по филозофија, 
Николче Тасевски, дипл.ел.инж. и Љупчо 
Стојковски, ССС. 

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

 
Бр.07-45/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОУ „Таки Даскало“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на СОУ „Таки Даскало“ Битола, до-
несено на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОУ „Таки Даскало“ 

Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Таки 
Даскало“ Битола се разрешуваат: Јолевски 
Иван, Пецо Ѓоргиевски и Кире Петровски, а 
се именуваат: Горица Фердиненди – педа-
гошки факултет, Весна Беровска – педагош-
ки факултет и Жанета Ангелевска – дипл. 
сообраќаен инжинер.  
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2. Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.07-45/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОЗУ „Кузман 

Шапкарев“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
година, донесе 

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

Училишниот одбор на СОЗУ „Кузман 
Шапкарев“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОЗУ 
„Кузман Шапкарев“ Битола се разрешуваат: 

Кире Митревски, Лазаревска Оливера и 
Јован Пејчиновски, а се именуваат: Ванчо 
Мицевски – педагошки факултет, Оливер 
Пишмановски – машински инжинер, Сашо 
Бојовски – биотехничар. 

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

 
Бр.07-45/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола, донесе-
но на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 20.12.2013 година. 

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

 
Бр. 08-1764/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основното образование („Службен весник 
на РМ“ бр. 103/08) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
20.12.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ 

Битола 
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1. Од Училишниот одбор на ОУ „Даме 
Груев“ Битола се разрешуваат: Никола Та-
левски и Мирјана Андреевска, а на нивно 
место се именуваат: 

- Бети Наковска – економски факултет 
- Сузана Николовска – педагошки фа-

култет. 
 
2. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 

 
Бр.07-45/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    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 

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

разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОУГ „Јосип Броз 

Тито“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на СОУГ „Јосип Броз Тито“ Битола, 
донесено на седницата, на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.12.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-1764/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.12.2013 год.          на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 39 од Законот за 
измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 20.12.2013 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 
Училишниот одбор на СОУГ „Јосип Броз 

Тито“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОУГ 
„Јосип Броз Тито“ Битола се разрешуваат: 
Горан Фидановски, Маринчо Петровски и 
Вида Стојановска, а се именуваат:  

- Љубе Никлевски – д-р економски 
науки 

- Љупчо Чурановски – осигурување 
- Златко Лозановски – биотехнички фа-

култет. 
 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

 
Бр.07-45/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.12.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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