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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Годишната програма за
управување со комунален и неопасен
отпад на територијата на Општина Битола
за 2016 година
1. Ја објавувам Годишната програма за
управување со комунален и неопасен отпад
на територијата на Општина Битола за 2016
година, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/1
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02), член 19 од Законот за
управување со отпад („Сл. Весник на РМ“
бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 156/15, 192/15 ) и член 70 од
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник

на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управување со комунален и неопасен
отпад на територијата на Општина Битола
за 2016 година
Вовед
Годишната програма за управување со
комунален и неопасен отпад претставува
плански документ произлезен од Законот за
управување со отпад (член 19 Сл.весник на
РМ бр.9/11). Истата претставува основа за
реализација на активностите предвидени во
Планот и Годишната програма за управување со комунален и неопасен отпад на
Општина Битола, донесен од страна на
Совет на општина Битола, а одобрен од
страна на министерството за животна средина и просторно планирање.
Програмата за управување со отпад е
изработена согласно законските барања на
Законот за управување со отпад, а при изработката 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
Планот и програмата за управување со
отпад на општина Битола.
Со Годишната програма за управување со комунален и неопасен отпад се
утврдуваат мерките и активностите што
треба да се превземат од страна на
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субјектите кои управуваат со отпадот во
тековната година за подобрување на општата состојба во управувањето со отпадот и
заштитата 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
животна средина, животот и здравјето на
луѓето, со цел правилно управување со
комуналниот и другите видови на неопасен
отпад на територијата на општина Битола.
1. Процена на видот и на количеството
на отпад што се создава во Општина
Битола на годишно ниво
Собирањето и транспортирањето на
комуналниот 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 комунален отпад од домаќинства и индустриски
неопасен отпад, од 1 реон се врши исклучиво собирање на индустриски неопасен
отпад, а од 1 реон се врши селективно собирање на отпадна хартија и отпадна пластика
(РЕТ).
Врз основа на анализите направени од
страна на ЈП Комуналец Битола просечните
неделни количини на собран комунален
отпад изнесуваат 545 тони, односно околу
28500 тони отпад годишно.
Од селективниот процес на собирање на
отпадна хартија за 2015 година се очекува
да бидат собрани 220 тони отпадна хартија,
додека количините на собрана пластика се
движат над 10 тони.
За собирање на комуналниот и другите
видови на неопасен отпад на територијата
на општина Битола поставени се специјализирани 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
(хартија и пластика) на територјата на опш-
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тина Битола поставени се специјализирани
пластични контејнери од 1,1 м3 и мрежасти
контејнери.
2. Мерки и активности за избегнување
и за намалување на количеството на создаден 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, Годишната програма за управување со комунален и неопасен отпад ги
предвидува следните мерки за намалување
на количеството на отпад:
• Избегнување на создавање на големи
количини на отпад на местото на
изворот на отпадот;
• Преработка на создадениот отпад на
местото каде се создава или доколку
отпадот не може да биде преработен на
местото каде е создаден да биде
пренесен на преработка или да биде
отстранет во најблиското место
определено за таа намена;
• Преработка на отпадот да се врши по
пат на рецилирање, повторна употреба
или во друг процес на екстракција на
секундарни суровини 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 активности:
• 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
средини;
• Набавка на специјални возила за
собирање на отпадот;
• Набавка на специјализирани садови за
собирање на комуналниот отпад;
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• Воведување на шеми за собирање на
гломазен отпад, електричен и електронски отпад, отпад од пакување, отпадни
батерии и акумулатори и сл.;
• 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 правните и
физичките лица што создаваат индустриски неопасен отпад;
3. Начин на остварување на обврските
на правните и физичките лица кои
управуваат со отпадот
Остварувањето на обврските на правните
и физичките лица се врши според основните
начела за заштита на животната средина
при управувањето со отпадот, преку правилата за постапување со отпадот дадени во
законската регулатива на Република Македонија, односно Законот за управување со
отпад и Правилниците произлезени 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 постапките 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
живот на животните и растенијата;
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• Нагрдување и неуредување на објектите
и просторот во урбаните зони и подрачја
надвор од урбаните зони;
• Неконтролирано
отстранување
на
отпадот, оставање, фрлање, запалување
или некотролирано отстранување на
отпадот;
При остварување на своите обврски при
управувањето со отпадот правните и
физичките лица се должни:
• Да ги почитуваат општите и посебните
правила за постапување со комуналниот
и другите видови на неопасен отпад
издадени од надлежен државен и
локален орган;
• Да го селектираат отпадот, да ги утврдат
неговите карактеристики и да го
класифицираат според Листата на
видови на отпад;
• Да вршат контрола на влијанијата на
отпадот врз животната средина, животот
и здравјето на луѓето;
• Да го одделат опасниот дел содржан во
отпадот 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
давателот на услугата на територијата на
општината;
• Да ги почитуваат препораките за
управување со отпадот наведени во Бинтегрираните 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 како и трошоците за
санационите мерки за штетата која што
ја предизвикал отпадот.
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4. Мерки и активности за селекција на
отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето
на опасните состојки во отпадот

5. Мерки и активности за поттикнување на компостирање на биоразградлив
отпад

Основните мерки за селекција на
создадениот отпадот треба да се предвидат
уште на самиот извор, со цел да се оствари
максимално 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 минимум.
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
однесуваат на:
• Воспоставување на систем на селективно собирање на хартија и пластика на
целокупната територија на општината
како и воспоставување на систем на
собирање на посебни текови на отпад:
отпад од пакување, отпадно масло,
електричен и електронски отпад, батерии и акумулатори, а како посебен
систем собирање на гломазен отпад и
градежен шут.

На територијата на општина Битола
постојат точни податоци за количините на
биоразградлив отпад. Организиран начин на
собирање на биоразградлив отпад делумно
се врши од страна на ЈП Комуналец Битола,
поточно од РЕ Јавно зеленило која врши
одржување на јавните прометни и јавните
зелени површини 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 компостирање на биоразградлив отпад кој ќе биде
како основа за отпочнување на јавна кампања за отпочнување на процес на индивидуално компостирање во домаќинствата.

Активностите за реализација на предвидените 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.

6. Начин на работа на објектите и
инсталациите за преработка и за отстранување на отпадот
За преработка на комуналниот и другите
видови на неопасен отпад не постои
современа инсталација. Собраните селектирани количини на отпадна хартија и отпадна пластика од страна на ЈП Комуналец и од
правните лица кои вршат откуп на отпадна
хартија и отпадна пластика, се пресоваат со
хидраулични преси. Само еден правен
субјект врши механички третман на РЕТ
пластиката (врши нејзино сецкање). Собраните количини на хартија и пластика се
предаваат на понатамошен третман на
правни лица овластени за постапување и
управување со ваков вид на отпад.
Собраните количини на отпад се депонираат во депонијата Мегленци со која
управува ЈП Комуналец Битола. За работа
на истата изработен е План и програма за
депонирање на комунален отпад во
депонија Мегленци (2014-2017) и Програма за работа на депонијата Мегленци
(2014-2016).
За успешна работа на инсталациите за
преработка и депонирање на комуналниот
отпад потребно е:
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• реализирање на годишни програми на
правните лица кои поседуваат инсталации за постапувње со отпад;
• водење на евиденција и известување на
надлежните органи за видот, количеството и потеклото на отпадот;
• да се применуваат најдобри достапни
техники и технологии во процесот на
преработка на отпадот кои ќе обезбедат
почисто производство;
• обука на вработените кои учествуваат
работата на инсталациите.
7. Начин за едукација и за подигнување 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
отпадот. Воспоставувањето на системот за
комуникција во областа за управување со
отпадот претставува еден од најважните
услови за инволвирањето на граѓаните во
системот 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
опфати следните аналитички точки:
• идентификација на загриженоста на
јавноста во врска со постојната практика
за управување со отпадот;
• идентификација на целните групи во
јавноста;
• одредување и анализа на поважните
проблеми со сегашната и со планираната практика на управувањето со
отпадот;
• анализа на ставовите во врска со проблемите во животната средина, особено
во врска со новите методи на третман и
одлагање на отпадот како дел од
управувањето со истиот;
• анализа на социо-економските карактеристики на индиректно засегнатото
население.
Паралелно со изработката на моделот за
реалзиација на кампањата за градење на
света потребно е да се изврши:
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• Едукација за управување со отпад на
локалната 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
институции и органи на локално ниво.
Спроведувањето на кампањата за
информирање 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 незаконско фрлање на
отпадоци;
• повторно користење, рециклирање и
обнова на отпадот;
• подобрување
на
системот
на
управувањето со опасниот отпад и
создавање на интегриран пристап кон
управувањето со отпадот;
• информирање на јавноста за општите
прашања од доменот на управувањето
со отпадот за планираните концепти на
регионално управување со отпадот и
финансиските добивки и позитивните
ефекти за животната средина од таквите
концепти;
• 7.• објавување на информативен материјал
како посебен весник или брошура;
• обезбедување на наставни програми во
образовниот систем со вклучени теми за
животната средина;
• соработка со невладините организации и
научни друштва.
8.Начинот на функционирањето на
интегрираната мрежа за преработка на
отпадот
Воспоставувањето на системот на интегрираната мрежа овозможува најбезбедно и
најекономично отстранување на отпадот во
инсталациите кои се најблиску до местото
на создавањето на отпадот, како и користење на најсоодветни методи и технологии
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со кои се обезбедува високо ниво на заштита на животната средина. Истата претставува систем на објекти и инсталации за
постапување со отпад кои се меѓусебно
функционално поврзани.
Изработката на интегрираната мрежа е со
цел утврдување на потребните организациони и технички средства потребни за
целосно покривање на опслуженото подрачје со соодветна услуга. Интегрираната
мрежа содржи:
• Кои населени места и кои создавачи на
отпад ќе бидат опслужени;
• Бројот на жителите и густината на
населението;
• Просечните годишни количини на
создавање на отпадот;
• Просторно – географскиот распоред на
генераторите на отпад на даденото
подрачје;
• Состојбата со патната мрежа што ги
поврзува објектите и подрачјето;
• Видови и средства за примарно собирање на отпадот;
• Технички опции кои одговараат на
даденото подрачје.
9. Реализација на мониторингот и
информативниот 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 спроведување на мониторинг на локално ниво за
управување со неопасен отпад.
Мониторингот на управувањето со отпадот се состои од:
• Следење на состојбите со управувањето
со отпадот;
• Собирање и доставување на податоци за
видот, количеството и за потеклото на
создадениот,
преработениот
и
отстранетиот отпад;
• Земање и испитување на мостри;
• Контрола, обработка и анализа на податоците;
• Обезбедување на информации за влијанието на создадениот отпад врз животната средина.
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Организација на информативен систем
Организирањето на информативниот систем на локално ниво обезбедува собирање и
презентирање на податоци за општата состојба во врска со управувањето со неопасниот 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
извори;
• Податоци за видот на отпадот;
• Податоци од катастарот на создавачи на
отпад на локално ниво;
• Податоци од планот за управување со
отпад на општината;
• Податоци за спроведување на програмите за управување со отпад на правните и физичките лица;
• Податоци од евиденцијата на отпадот;
Успешната реализација на мониторингот
и информативниот систем е основна база за
следење и спроведување на Програмата за
управување со отпад на општина Битола. За
таа цел потребно е:
• Формирање на работна група од претставниците на јавните претпријатија и
компетентните сектори на општината;
• Формирање и одржување на базата на
податоци;
• Одржување на работни состаноци на
сите субјекти инволвирани во реализацијата на Планот и програмата за
управување со отпад, усвојување и
давање препораки;
• Евидентирање на количините на отпад
по видови, податоци за корисниците на
услугите, структура по дејности, покриеност на теренот, наплата по групи корисници и сл.;
• Изготвување на Програма за управување со отпад;
• Изготвување на годишен извештај за
реализација на Програмата за управување со отпад;
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• Организирање на јавна кампања за информирање на граѓаните за спроведување на активностите од Планот и
програмата за управување со отпад
преку јавните гласила.
Извори на финансирање на предвидените мерки и активности
Финансирањето на мерките и активностите предвидени во Програмта се реализираат од повеќе извори како:
• Буџет на општина Битола;
• Средства на ЈП Комуналец;
• Буџет на Република Макдеонија.
• Можни се и други извори на финансирање:
• Заеми од финансиски институции
(Светска банка и сл);
• Билатерални донации (USAID, GTZ и
тн);
• Средства доделени по основ на CDM
проекти според Протоколот од Кјото;
• Средства од програми на ЕУ за јакнење
на капацитетите на локалната самоуправа (теоретска обука преку работилници, семари 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).
2. Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/3
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општината
Битола за 2016 година
1. Ја објавувам Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за
2016 година, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/2
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(,,Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15
и 193/15) и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови во
Општината Битола за 2016 година
1. Во Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општината
Битола за 2016 година (,,Службен гласник
на Општината Битола“ бр. 16/15 и 1/16), се
врши дополнување на начин што во дел II,
точка 18.2-Урбанистички планови вон
населено место (УПВНМ), после точката
18.2.10, се додава нова точка 18.2.11 која ќе
гласи:
,,18.2.11 Изменување и дополнување на
дел од УПВНМ Индустриска зона ЖабениОпштина Битола“.
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2. Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/4
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
одбележување на позначајни историски и
културни настани за 2016 година во
Општината Битола
1. Ја објавувам Програмата за одбележување на позначајни историски и културни
настани за 2016 година во Општината
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/3
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Сл. гласник на Општина
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
29.02.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
за одбележување на позначајни историски
и културни настани за 2016 година во
Општината Битола
Јануари:
18 Јануари, раѓањето на Даме Груев
(18.01.1871)
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27 Јануари, почина Богоја Фотев (190027.01.1993г)
30 Јануари 1951г. Одбележување на
смртта на Павел Шатев
Февруари:
3 февруари, смртта на народниот херој –
генералот Васко Карангелевски (03.02.1978
г.)
4 Февруари - Одбележување на раѓањето на Гоце Делчев -1872г. (положување
цвеќе на бистата)
Март:
5 Март – Одбележување на смртта на
Милтон Манаки (1882-1964) Положување
цвеќе на влашките гробишта – Битола;
8 Март – Денот на жената;
11 Март 1943 г. – се депортирани
Битолските евреи (посета на споменикот и
положување цвеќе во соработка со Сојуз на
борци и Друштвото за македонско-еврејско
пријателство);
11 Март – Св. Великомаченик Агатангел
Битолски;
13 Март 2006г. Смртта на Димитрие
Османли
25 Март 1881 г. – Отворено читалиштето
“Просвештение” во Битола;
Април:
5 Април 1906г. – смртта на Ѓорги
Сугарев и неговата чета
(положување на цвеќе на Бистата спроти
Јавор);
22 Април 1942 г. – формирање на
Битолскиот партизански одред
“Пелистер” (Општина Битола во соработка со Сојуз на Борци);
22 Април 1915 г. – убиен е македонскиот
револуционер Јане
Сандански (Положување цвеќе во соработка со СОУ “Јане
Сандански” - Битола);
28 Април 2001 г. – Во тетовското село
Вејце загинаа осум припадници на македонските безбедносни сили (положување цвеќе
во соработка со МВР);
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1876 г. - 140 години од изградбата на
Џепането, турска барутана (трибина на
Општина Битола во соработка со НУ Завод
и Музеј Битола за значењето)
Мај:
1 Мај – ден на работникот (Општински
синдикален совет);
2-6 Мај 1903 г. - е одржан Смилевскиот
конгрес на кој е донесена одлуката за
кревање на Илинденското востание (Одбележување во соработка со “Здружение на
Граѓани за заштита на ликот и делото на
Дамјан Груев” и НУ Завод и музеј во с.
Смилево);
3 Мај 1942 г. – загинаа Елпида
Караманди, Таки Даскало, Димче Хаџи
Поповски, Томаки Димитровски, Мара
Јосифова, Јоска Јорданоски и Оцка Михајловски (положување цвеќе на бистите на
шеталиштето);
4 Мај 1903 г. – загина Гоце Делчев
(положување цвеќе кај спомен
куќата);
5 Мај 1894 г. – формирање на Окружниот комитет на МРО (Совет на Општина
Битола);
7 Мај – Денот на Македонската полиција
(Општина Битола во соработка со МВР);
9 Мај 1945 г. – Денот на победата над
фашизмот и Ден на Европската Унија
(Општина Ботола);
10 Мај – денот на освојување на највисокиот врв на светот Монт Еверест од
страна на Димитар Илиевски Муратот
(Општината восоработка со планинарскиот
клуб Пелистер);
12 Maj – Смртта на Димче Стефановскирежисер и еден од оснивачите на Битолскиот народен театар.
20 Мај 1836 г. – формирање на Противпожарната служба во Битола (Општина
Битола во соработка со Противпожарната
единица);
20 Мај 1943 г. – Формирање на Народноослободителниот
партизански одред Гоце Делчев (Општина Битола во соработка соСојуз на борци);
23 Мај – Национален ден на Власите
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24 Мај – Денот на сесловенските просветители “Св. Кирил и Методиј” (Општина
Битола);
Јуни:
5 Јуни 2001 г. – загинаа тројца битолски
резервисти од воената
полиција на АРМ (Положување цвеќе во
соработка со МВР и АРМ);
8 Јуни 1944 г. – формирање на Првата
Македонска Народноослободителна Ударна
Бригада (Општина Битола со Сојуз на
борци);
23 Јуни 1943 г. – загинува Тодор
Ангелевски –Строгов (Општина Битола со
основното училиште Тодор Ангелевски);
23 Јуни 1943 г. – загинува Панде
Кајзерот (положување цвеќе на битата на
шеталиштето);
Јули:
6 Јули 1942 г. – формирање на БитолскоПреспанскиот Партизански одред Дамјан
Груев (Општина Битола со Сојуз на борци);
7 јули 1921 г. – раѓањето на народниот
херој – Ген. Васко Карангелески;
14 Јули 1907г. – Битката на ножот
(организирање на посета и положување
венец “кај Ножот”);
26/27 Јули 1946 г. – смртта на Мирка
Гинова (положување цвеќе на бистата);
23 Јули 1943 г. – загинува Стефче
Христовски – Патако (положување цвеќе на
бистата на шеталиштето);
25 јули 1955 г. - смртта на Андреја
Чипов (положување на цвеќе на гробот);
26 Јули 1926 г. – починал Крсте Петков
Мисирков (положување цвеќе пред бистата
кај Саат кулата);
Август:
2 Август 1903 г. – Кренато Илинденското востание и одржано Првото заседание
на АСНОМ во 1944г.;
2 Август – Традиционална семакедонска
средба (црква “Успение на Пресвета Богородица’’ во с. Трново).
18 Август – денот на АРМ (Општина
Битола);
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22 Август 1944 г. – формирање на
Седмата Македонска (Битолска) Народноослободителна ударна бригада (Општина
Битола во соработка со Сојуз на борци);
29 Август 1905 г. – Обесен е македонскиот Војвода Александар Турунџев на
битолскиот Ат-Пазар (Положување цвеќе на
бистата);
Септември:
8 Септември – Денот на осамостојување
на Македонија (Општина Битола);
8 Септември 1942 г. – формирање на
Народно-ослободителниот партизански одред Јане Сандански (Општина Битола со
Сојуз на борци);
12 Септември 1942 г. – Загинува Стеван
Наумов Стив (Општина
Битола положување цвеќе на споменикот
на шеталиштето);
21 септември – Светски Ден на мирот –
организиран собир на плоштадот „Магнолија“ во соработка со Општина Битола
Октомври:
6 Октомври 1944 г. – формирање на 49
Битолска дивизија (Општина
Битола со Сојуз на борци);
11 Октомври 1941 г. – почеток на
Антифашистичкото востание во Македонија
(Општина Битола);
23 Октомври 1893 г. – Формирање на
Македонската Револуционерна Организација (Општина Битола);
28 Октомври 1921 г. – Роден е Димитар
Николовски (Таки Даскало);
29 Октомври 1940 г. – починал Димитрија Чуповски (Општина Битола- пригодно
предавање);
Ноември:
4 Ноември 1944 г. – Ослободување на
градот Битола (Општина
Битола);
18 Ноември 1944 г. – формирање на
Првата Македонско-Егејска Народноослободителна бригада (Општина Битола со
Сојуз на борци);
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28 Ноември 1907 г. – убиен е Борис
Сарафов (Општина Битола - пригодно предавање);
Декември:
8 Декември – денот на “Св. Климент
Охридски” (Општина Битола во соработка
со Универзитетот и Библиотеката);
18 Декември – Св. Нектариј Битолски;
23 Декември 1906 г. – Смртта на Дамјан
Груев (Општина Битола во соработка со
„Здружение на Граѓани за заштита на ликот
и делото на Дамјан Груев”).
2. Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/5
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за
безбедносната состојба на подрачјето на
ПС-ОН Битола во текот на 2-то полугодие
од 2015 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за безбедносната состојба
на подрачјето на ПС-ОН Битола во текот на
2-то полугодие од 2015 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/4
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 год., донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за
безбедносната состојба на подрачјето на
ПС-ОН Битола во текот на 2-то полугодие
од 2015 година
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПСОН Битола во текот на 2-то полугодие од
2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-18/6
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за извршување
на Буџетот на Општината Битола
за 2016 година
1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката извршување на
Буџетот на Општината Битола за 2016
година, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/5
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија” бр.
5/2002), член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 61/2004 , 96/2004 и 156/09)
и член 22 и 70 од Статутот на Општината
Битола („Службен гласник на Општината
Битола” бр. 10/2005), Советот на Општината Битола на седницата одржана на
29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за 2016 година
Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот
на Општина Битола за 2016 година донесена
на седницата број 45 од Советот на
Општина Битола одржана на ден 28.12.2015
година објавена во („Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 18/2013), се врши
измена и дополнување и тоа:
во членот 13 став 2 алинеја 2 износот од
30.597,00 се менува и гласи 30,597 денари и
во членот 13 после алинеа 2 се додава нова
алинеа 3 која гласи:
„Вредноста на бодот за платите на
државните службеници се утврдува врз
основа на посебна Одлука за утврдување на
вредноста на бодот на државните службеници донесена од страна на Советот на
општината“.
Член 2
Во членот 14 ставот (2) и ставот (3) се
бришат.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-18/7
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на отстапениот одземен предмет-товарно
моторно возило со правосилна пресуда
без надоместок на Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на отстапениот одземен предмет-товарно
моторно возило со правосилна пресуда без
надоместок на Општина Битола, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/6
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 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 и 17/08), а во врска со член 1 од
Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со
правосилна пресуда на Општина Битола
(,,Службен весник на РМ“ бр.21/2016),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на отстапениот одземен
предмет-товарно моторно возило со
правосилна пресуда без надоместок на
Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола го
прифаќа во сопственост без надоместок
одземениот предмет (товарно моторно возило) со правосилна пресуда, марка Ивеко
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Маргис,
со
број
на
шасија
WJMA74B0M04108447, регистарски таблички 297 KS-769, година на производство
1990, отстапен со Одлука на Владата на
Република Македонија бр.42-363/7 од
02.02.2016 година, објавена во ,,Службен
весник на РМ“ бр.21/2016.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/8
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за потребата
од определување на заштитни зони околу
водни тела наменети за консумирање од
страна на човекот во Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за потребата од
определување на заштитни зони околу водни тела наменети за консумирање од страна
на човекот во Општина Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/7
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 96, став 2 од Законот
за за водите (,,Службен весник на РМ“
бр.87/08, 6/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13,
163/13, 180/14 и 146/15), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локалната
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самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.
5/02) и член 70 од Статутот на Општината
Битола (,,Службен гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за потребата од определување на
заштитни зони околу водни тела наменети
за консумирање од страна на човекот во
Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потребата од
определување на заштитни зони околу
водни тела наменети за консумирање од
страна на човекот во општина Битола.
Член 2
Границите на санитарно-заштитните
зони на води наменети за консумирање од
страна на човекот се одредени со елаборат
Тех.бр.ИГР-084-08/15 од 30.10.2015 година
изработен од ,,Геинг Хребс унд Кифер
Интернешнл и други“-ДОО-Скопје.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/9
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
финансирање на Акцискиот план за
чистење на коритото на Црна Река
1. Ја објавувам Одлуката за финансирање
на Акцискиот план за чистење на коритото
на Црна Река, донесена на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/8
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа (,,Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на
Општина Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во
врска со Договорот за извршување на
групна јавна набавка бр. 08-1066/1 од
11.09.2015 и Одлуката за избор на најповолна понуда нр. 05-751/22 од 14.09.2015
година на Општина Новаци, Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
16.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за финансирање на Акцискиот план за
чистење на коритото на Црна Река
Член 1
Со оваа Одлука Општината Битола
издвојува средства за финансирање на Акцискиот план за чистење на коритото на
Црна Река.
Член 2
Средствата се определени согласно
Договорот за извршување на групна јавна
набавка бр.08-1066/1 од 11.09.2015 г., во
износ од 1.800.000,оо денари.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањет, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/10
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за формирање
на Центри за ран детски развој во состав
на ОЈУ за деца Детска градинка ,,Естреја
Овадија Мара“ Битола и ОЈУ за деца
Детска градинка „Мајски цвет“ Битола
1. Ја објавувам Одлуката за формирање
на Центри за ран детски развој во состав на
ОЈУ за деца Детска градинка ,,Естреја
Овадија Мара“ Битола и ОЈУ за деца Детска
градинка ,,Мајски цвет“ Битола, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/9
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 68 и 73 од Законот за
заштита на децата (,,Службен весник на
РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15 и 112/15) и член 70 од
Статутот на Општината Битола (,,Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02. 2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за формирање на Центри за ран детски
развој во состав на ОЈУ за деца Детска
градинка ,,Естреја Овадија Мара“ Битола
и ОЈУ за деца Детска градинка „Мајски
цвет“ Битола
Член 1
Со оваа Одлука се формираат Центри за
ран детски развој во состав на ОЈУ за деца
Детска градинка ,,Естреја Овадија Мара“
Битола, кои се наоѓаат во селата Горно
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Оризари, Карамани и Логоварди и во состав
на ОЈУ за деца Детска градинка ,,Мајски
цвет“ Битола кои се наоѓаат во просториите
на основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ Битола и урбаната заедница „Таки Даскало“,
по претходно добиено позитивно мислење
од Министерство за труд и социјална
политика бр.11-10337/5 од 28.12.2015
година.
Член 2
Органот на раководење на ОЈУ за деца
Детска градинка ,,Естреја Овадија Мара“
Битола и на ОЈУ за деца Детска градинка
,,Мајски Цвет“ Битола се обврзуваат да ги
преземат
сите
потребни
активности
согласно законските прописи со цел
усогласување на актите на градинките,
поради отпочнување со работа на Центрите.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/11
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Меџитлија и
утврдување на услови за начинот на
градење во село Меџитлија - Oпштина
Битола, за кое нема урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Меџитлија и утврдување на услови за начинот на градење во
село Меџитлија - Oпштина Битола, за кое
нема урбанистички план, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

согласно член 16 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. Весник на
РМ, бр. 199/14, 44/15 и 193/15).

Бр. 08-298/10
03.03.2016 год.
Битола

Член 4
Општиот акт за село содржи текстуален
дел - Предлог Одлука, нумерички дел табеларен приказ на планираните содржини
издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:
1. ПОЛОЖБА ВО ПОШИРОКО
ОКРУЖУВАЊЕ И СООБРАЌАЈНА
ПОВРЗАНОС..................................1:25000
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА....1:2500
3. ДИГИТАЛИЗИРАН АРХИВСКИ
ОРИГИНАЛ.......................................1:2500
4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО,
НАМЕНСКИ ЗОНИ И СООБРАЌАЈНА
ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО
ОКРУЖУВАЊЕ................................1:2500
5. СПОРЕДБЕНО ПРИКАШУВАЊЕ НА
ГРАНИЦА НА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
СО ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА.........................1:2500

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15
и 193/15), член 22 и 36 од Законот за
Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“
бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКA
за донесување на Општ акт за село
Меџитлија и утврдување на услови за
начинот на градење во село Меџитлија Oпштина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Меџитлија се
изготвува согласно Годишната програма за
урбанистичко планирање на Општина
Битола за 2015 година, донесена од Советот
на општината Бр. 07-40/21 од 25.12.2014
год.
Член 2
Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог Одлука за
Општ акт за село Меџитлија – Општина
Битола, назначена со Решение бр. 08-1520
од 18.12.2015 година од Градоначалникот
на Општина Битола и за истата е добиена
Согласност од Министерството за транспорт и врски со бр. 25-1207/2 од 05.02.2016
год.
Член 3
Предлог Одлуката за Општ акт за село
Меџитлија е изготвена од правнотo лице ЈП
ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ - Прилеп кое поседува лиценца

Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на заверени дигитализирани
архивски оригинали на дигитализирани
катастарски планови во M=1:2500.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село
Меџитлија се утврдува граница на опфат на
село Меџитлија со вкупна површина од
33,56 ha. Границата на селото графички и
текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.
Опфатот лежи на територијата која како
крајни точки ги има следните координати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X=536698.90 Y=531860.46
X=536696.10 Y=531874.11
X=536694.87 Y=531894.47
X=536690.40 Y=531938.93
X=536679.20 Y=532017.65
X=536671.60 Y=532045.11
X=536662.40 Y=532117.40
X=536657.95 Y=532129.75
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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X=536651.78 Y=532159.39
X=536583.93 Y=532142.48
X=536437.73 Y=532104.22
X=536437.28 Y=532094.79
X=536337.58 Y=532067.56
X=536341.87 Y=532027.81
X=536352.83 Y=531942.69
X=536366.17 Y=531843.93
X=536379.66 Y=531744.14
X=536386.52 Y=531693.44
X=536387.08 Y=531651.98
X=536384.66 Y=531643.77
X=536401.60 Y=531637.42
X=536409.06 Y=531589.39
X=536411.23 Y=531584.34
X=536422.70 Y=531523.60
X=536424.93 Y=531511.80
X=536548.80 Y=531526.71
X=536548.80 Y=531526.71
X=536555.30 Y=531490.38
X=536613.34 Y=531494.59
X=536625.99 Y=531495.05
X=536798.75 Y=531495.18
X=536809.70 Y=531484.70
X=536822.19 Y=531474.06
X=536827.44 Y=531472.06
X=536845.17 Y=531470.67
X=536873.60 Y=531473.25
X=536900.78 Y=531472.07
X=536936.63 Y=531469.90
X=536966.22 Y=531464.98
X=536995.47 Y=531455.17
X=537033.37 Y=531444.62
X=537154.89 Y=531417.67
X=537159.35 Y=531428.56
X=537159.90 Y=531430.91
X=537144.43 Y=531516.70
X=537138.22 Y=531544.00
X=537109.18 Y=531608.63
X=537104.43 Y=531622.74
X=537088.93 Y=531656.53
X=537074.11 Y=531680.70
X=537064.60 Y=531691.13
X=537018.01 Y=531770.66

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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X=537010.07 Y=531782.24
X=536965.81 Y=531835.17
X=536954.85 Y=531858.32
X=536952.74 Y=531878.03
X=536946.63 Y=531874.34
X=536940.24 Y=531870.49
X=536936.69 Y=531867.83
X=536933.80 Y=531865.41
X=536931.20 Y=531862.31
X=536929.47 Y=531859.78
X=536928.40 Y=531857.60
X=536927.50 Y=531854.94
X=536927.03 Y=531851.81
X=536926.91 Y=531847.66
X=536909.39 Y=531831.72
X=536850.10 Y=531807.38
X=536845.80 Y=531808.16
X=536839.96 Y=531808.85
X=536830.17 Y=531810.67
X=536825.43 Y=531812.78
X=536820.95 Y=531815.32
X=536814.80 Y=531819.20
X=536809.46 Y=531822.99
X=536799.68 Y=531831.67
X=536794.25 Y=531836.65
X=536789.61 Y=531840.24
X=536786.34 Y=531834.57
X=536755.94 Y=531832.82
X=536723.83 Y=531820.93
X=536720.94 Y=531826.30
X=536716.39 Y=531831.85
X=536712.30 Y=531838.86

Границата на опфатот е прикажана со
линија која ги поврзува сите прекршни
точки, означени со редни броеви од 1 до 84,
а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по х и у координати.
Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите
на класи на намени во рамките на опфатот
со име за секоја наменска зона пооделно
согласно член 28 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко
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планирање (Службен весник на Република
Македонија, бр: 142/15, 217/15 и 222/15).
Во рамките на опфатот на село Меџитлија се утврдени повеќе групи на класи на
намена:
Групи на класи на намени:
1. Домување - група на класа на намена А;
2. Јавни институции - група на класа
на намена В;
3. Производство, дистрибуција и сервиси - група на класа на намена Г;
4. Зеленило и рекреација – група на
класа на намена Д;
5. Инфраструктура - група на класа на
намена Е.
Од групата на класа на намена А - домување, застапени се:
• Домување со посебен режим – класа на
намена А0;
• Домување во станбени куќи (семејни
куќи со градини, индивидуално
домување,
зона
на
земјоделски
домаќинства, селски стопански дворови)
– класа на намена А1.
Од групата на класа на намена В – јав ни
институции, застапени се:
• Образование и наука - класа на намена
В1;
• Државни институции - класа на намена
В4;
• Верски институции – класа на намена
В5.
Од групата на класа на намена Г - производство, дистрибуција и сервиси, застапени се:
• Лесна индустрија – класа на намена Г2.
Од групата на класа на намена Д зеленило и рекреација, застапени се:
• Парковско зеленило – класа на намена
Д1;
• Спорт и рекреација – класа на намена
Д3.
Од групата на класа на намена Е - инфраструктура, застапени се:
• Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура) – класа на намена
Е1.
Член 8
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Меџитлија се дефинирани сите пос-
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тојни влезни и излезни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Меџитлија се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен
весник на Република Македонија, бр: 142/15
и 217/15).
Доколку не е обезбеден колски пристап
до парцелата и ако инвеститорот не може
сам да го обезбеди, не може да се утврдат
услови за градба.
Член 9
Утврдувањето на условите за градба на
објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ, се врши
според конкретните услови на лице место,
одредбите на оваа одлука, законот за
просторно и урбанистичко планирање и
подзаконските акти кои произлегуваат од
истиот закон.
Член 10
Формирањето на градежната парцела,
површината за градба, висината на објектите, процентот на изграденост и коефициент на искористеност да се во согласност
со Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, бр: 142/15,
217/15 и 222/15).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните односи, односно една или повеќе
катастарски парцели да преставуваат градежна парцела.
Површината за градење може да се
протега во рамки на една или повеќе
катастарски парцели, при што минималното
растојание од површината за градење до
границата на парцелата кон постоечката
сообраќајница не треба да е помало од три
(3) метри, согласно член 83 од Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ,
бр.142/15, 217/15 и 222/15).
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Член 11
При реализација на општиот акт во
целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна
мрежа (далековод, гасовод, траса на железница, цевковод.....), водотеците и за природните и вештачки водени површини што се
во рамките на опфатот.

Член 15
Сите параметри за уредување на
просторот во опфатот кои не се опфатени во
приложените општи услови за изградба на
просторот од овој Општ Акт, мора да бидат
во согласност со Правилникот за стандарди
и нормативи за урбанистичко планирање
(Службен весник на Република Македонија,
бр: 142/15, 217/15 и 222/15 ).

Член 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Меџитлија се дефинира просторната
организација и условите за градење во
селско-стопански двор .
Во рамките на градежните парцели со
Основна класа на намена А1 (домување во
станбени куќи - селско - стопански дворови)
освен објектот за домување, можат да се
предвидат и помошни градби во функција
на селско - стопанскиот двор (штали, складишта, гаражи и сл.)

Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на Oпштина
Битола и се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат.

Член 13
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Меџитлија се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и
градби..
Постојната инфраструктурна мрежа (водовод, канализација и електрика) да овозможи да се приклучи на мрежата секој
објект со основна група на класи на намена
А – домување, Б-комерцијални и деловни
намени и В - јавни институции и Г - производство, дистрибуција и сервиси.
За објектите од останатите групи на
класи на намена, доколку капацитетите на
постојната инфраструктура не задоволуваат,
се изработува Проект за инфраструктура.
Проект за инфраструктура се изработува
согласно член 52 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање, („Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15 и 222/15).
Член 14
Општиот акт за село содржи табели со
Билансни споредбени показатели во кои се
прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските зони, во
однос на постојните изградени површини.

Член 17
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички план
за село.
Член 18
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Сл. гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-18/12
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2
(измени и дополнувања) - Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола, донесена
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на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/11
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13, 42/14) а во врска со чл. 123 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ Бр.199/14,
44/15 и 193/15) и член 70 од Статутот на
Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот
на Општина Битола на седницата одржана
на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички
план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2
(измени и дополнувања) - Општина Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола,
Член 2
Границата на планскиот опфат се движи:
североисток по осовина на магистрална
улица ,,Довлеџик,,, на југ по осовина на
станбена улица ,,Довлеџик,,(граница со
ДУП за Станбена заедница 1 Модул 1) на
северозапад по осовина на планирана
делница на магистрална улица до крстосница со магистрална улица ,,Довлеџик,,
Опфатот на вака предложениот ДУП има
површина од 1,84 ха.
Член 3
Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола, се состои
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од текстуален и графички дел кои се
составен дел на оваа Одлука.
Член 4
Детален урбанистички план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и
дополнувања) - Општина Битола, се заверува со потпис и печат од донесителот на
планот.
Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.09-18/13
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/12
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“ бр.
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08)
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект на
КП бр.11116 (згр.1 и 4) во КО Битола 3 со
намена А1-индивидуално домување, со
намена А2-колективно домување, утврдена
во важечката урбанистичко планска документација-ДУП М.З. Карамани 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 Општината Битола“.
Бр.09-18/14
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
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која ќе се изврши усогласување на
намената без 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 без вклопување
на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/13
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08) Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената без вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
на КП бр. 154/2 (згр.1) во КО Раштани со
намена Б-комерцијални и деловни намени,
со намена Е-инфраструктура и Д2-заштитно
зеленило, утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град
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Битола без 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 Општината Битола“.
Бр.09-18/15
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/14
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен
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гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08) Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
на КП бр.5217 (згр.1) во КО Битола со
намена А1-индивидуално домување, со
намена А2-колективно домување и јавни
површини, утврдена во важечката урбанистичко 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 Општината Битола“.
Бр.09-18/16
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената без вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената без вклопување
на бесправниот објект во идна урбанистичко планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/15
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената без вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
на КП бр.146/1 (згр.1,2, 3 и 4) во КО
Раштани со намена Г4-магацин, со намена
Е-инфраструктура од јавен интерес утврдена со Закон, утврдена во важечката
урбанистичко планска документација-ГУП
на град Битола без вклопување на истиот во
идна урбанистичко планска документација.
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/17
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/16
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
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17/08) Советот на Општина Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
на КП бр.10432 (згр.1, 2 и 3) во КО Битола 4
со намена А1-индивидуално домување, со
намена А2-колективно домување, утврдена
во важечката урбанистичко планска документација-ДУП за станбена заедница Даме
Груев 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 Општината Битола“.
Бр.09-18/18
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација

БРОЈ 2 – СТР. 23

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/17
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08) Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот
објект на КП бр.11367 (згр.1 и 2) во КО
Битола 3 со намена А1-индивидуално домување, со намена А2-колективно домување, утврдена во важечката урбанистичко
планска документација-ГУП на град Битола
и вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.

СТР. 24 – БРОЈ 2
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/19
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/18
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе

ЧЕТВРТОК 03.03.2016

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
на КП бр.19240/1 (згр.1) во КО Битола со
намена Г4 - магацин, со намена А2-колективно домување, утврдена во важечката
урбанистичко 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 Општината Битола“.
Бр.09-18/20
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крклино во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени

ЧЕТВРТОК 03.03.2016
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во КО Крклино во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/19
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крклино во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект зграда бр. 1 и 2 на
КП бр.1813/1 и зграда бр.1 на КП бр.1813/2
во КО Крклино со намена А-домување во
идна урбанистичко планска документација.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/21
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 2 – СТР. 25

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Кукуречани во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/20
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на

СТР. 26 – БРОЈ 2
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ЧЕТВРТОК 03.03.2016

бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација

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

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект зграда бр.1 и 2 на КП
бр.2244 во КО Кукуречани со намена Адомување во идна урбанистичко планска
документација.

Бр. 08-298/21
03.03.2016 год.
Битола

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/22
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Логоварди во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Логоварди во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Логоварди во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот деловен објект
зграда бр.1, 2, 3, 4, 6, 7 и 11 на КП бр.29 во
КО Логоварди со намена А-домување во
идна урбанистичко планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/23
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 03.03.2016
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување на член во
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа-Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на член во Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за
социјална работа-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/22
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 100 од Законот за
социјална заштита (,,Службен весник на
РМ“ бр.79/09...150/15), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член во
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа-Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Цветан Димовски како член-претставник од Општина
Битола во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работаБитола, поради истек на мандатот.
2. За член-претставник од Општина Битола во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа-Битола,
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се именува Анета Кочишка, дипломиран
лекар, село Кукуречани, тел.078-807-073.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на општината Битола“.
Бр.09-18/24
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Училишниот одбор на Средното општинско
земјоделско училиште ,,Кузман
Шапкарев“ – Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на Средното општинско земјоделско
училиште ,,Кузман Шапкарев“ – Битола,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 29.02.2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/23
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 88, став 2 и 5 од
Законот за средно образование („Службен
весник на РМ“ бр.44/95...30/16), член 36,
став 1, точка 5 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.5/02), а во врска со член 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Училишниот одбор на Средното општинско
земјоделско училиште ,,Кузман
Шапкарев“ – Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Оливер
Пишмановски-машински инженер и Сашо
Бојовски-биотехничар од членови-претставници од Општина Битола во Училишниот
одбор на Средното општинско земјоделско
училиште ,,Кузман Шапкарев“ – Битола.
2. За членови-претставници од Општина
Битола во Училишниот одбор на Средното
општинско земјоделско училиште ,,Кузман
Шапкарев“ – Битола се именуваат лицата
Јасмина Степановска-дипломиран биотехнолог, ул. „Васил Брклевски“ бр. 23, тел.
076-211-502 и Биљана Филиповска-дипломиран јавен администратор, ул. „Даме
Груев“ бр.78, тел.070-335-201.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Службен гласник на општината Битола“.
Бр.09-18/25
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“
Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување членови во Училишниот
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ – Битола,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 29.02.2016
година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/24
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 124 од Законот за
основно образование (,,Службен весник на
РМ“ бр. 103/08...30/16), член 36 од Законот
за локалната самоуправа (,,Службен весник
на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 29.02.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови
во Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи
Сугарев“-Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Весела
Тошевска и Зоран Каракамишев од членови-претставници од Општина Битола во
Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Сугарев“
Битола.
2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Ивана
Здравковска-професор по физичко образование, ул. „Ѓорче Петров“ бр.1/3, тел.070753-859 и Ѓорѓи Ѓорѓиевски-дипломиран
правник, ул. „Козара“ бр. 33, тел.070-885887 како членови-претставници од Општина Битола во Училишниот одбор на ОУ
,,Ѓорѓи Сугарев“-Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-18/26
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Здружението @Битолски
Победник“ - Битола за користење на
името БИТОЛА
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Здружението ,,Битолски Победник“-Битола за користење на името
БИТОЛА, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
29.02.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-298/25
03.03.2016 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа член 9, став 2 од Законот за
здруженија и фондации (,,Службен весник
на РМ“ бр. 52/10 и 135/11), член 36 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од
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Статутот на Општината Битола (,,Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 29.02.2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Здружението
„Битолски Победник“ - Битола за
користење на името БИТОЛА
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здружението на граѓани ,,Битолски Победник“, ул.
,,Караорман“ бр. 97-Битола, за користење на
името БИТОЛА.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-18/27
29.02.2016 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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