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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 и 17/08), донесувам

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општината
Битола за третиот квартал од 2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за третиот квартал од 2015 година

Бр.09-496/3
30.11.2015 г.
Битола

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општината Битола за третиот
квартал од 2015 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/1
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.11.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за третиот квартал од 2015 година

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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
организирање и функционирање на
зимска служба на подрачјето на Општина
Битола за сезоната 2015/2016 година
1. Ја објавувам Програмата за организирање и функционирање на зимска служба на
подрачјето на Општина Битола за сезоната
2015/2016 година, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/2
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ” број 5/02”) и член 22 став 1 точка 11 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 30.11.2015
година, донесе
ПРОГРАМА
за организирање и функционирање на
зимска служба на подрачјето на Општина
Битола за сезоната 2015/2016 година
I. ОПШТ ДЕЛ
Со оваа Програма се предвидува организирање и функционирање на зимска служба
на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2015/2016 година
Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на Општина
Битола преку:
− одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и голомразицата од коловозните површини;
− дефинирање на работите и обврските на
сите учесници одговорни за нејзината
реализација;
− определување на потребната механизација, опрема, материјали и работна сила и
− определување на потребните финансиски средства.
II. ОРГАНИЗАЦИОНА
ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА
СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА
УЧЕСНИЦИТЕ
Преку организационата поставеност се
дефинира обемот на работите и задолженијата на директните учесници вклучени во
реализација на оваа Програма како и начинот на нивното делување.
Координирањето на активностите во зимски услови го врши Координативно тело
формирано од градоначалникот и составено
од представници на Комисијата за јавни
комунални дејности на Советот на Општина
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Битола, јавната администрација на Општина
Битола, Општински инспекторат, јавни
претпријатија, УВР Битола и Дирекција за
заштита и спасување Битола.
2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА
Ја усвојува оваа програма и исто така:
− Обезбедува средства за реализација на
програмата со нејзино усвојување.
− Го контролира извршувањето на оваа
програма,
2.2. СЕКТОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ
ДЕЈНОСТИ И УРЕДУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕОдделение за комунални дејности и
уредување на градежното земјиште:
− Ја организира Зимската служба;
− Врши стручен надзор во извршувањето
на Програмата;
− Одлучува со претходна согласност на
Градоначалникот за ангажирање на КЈП
,,Нискоградба,, Битола и други организации согласно со закон;
− Одлучува за вклучување на градежната
механизација од градежните претпријатија врз основа на извештаите од КЈП
Нискоградба Битола и другите избрани и
ангажирани учесници во зимската
служба;
− Ги координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на
задачите од Програмата;
− Преку средствата за јавно информирање,
информира за работата на Зимската
служба и обврските на учесниците;
− Изготвува периодични извештаи и завршен извештај и истите ги доставува до
Комисијата за јавни комунални дејности
на Советот на Општина Битола.
2.3 КЈП „НИСКОГРАДБА” Битола
− Реализира дел од Програмата за функционирање на Зимската служба;
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− Склучува Договор со Републичкиот
хидро-метереолошки завод за добивање
на временски прогнози;
− Организира редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и
стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за дејствување во Зимската служба;
− Одговорните работници на дежурството
вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и
граѓани;
− Обезбедува скалдирање, растурање и
вградување на сол, песок, ладен асфалт
и други материјали;
− Ги припрема возилата и машините и
друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно
одржување;
− Обезбедува потребни резервни делови за
поправка на механизацијата;
− Со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
− Ги оспособува канализацијата и сливниците за прием на поголеми количини
вода во зимски услови;
− Врши крпење на евентуални дупки на
коловозот на улиците по барање на
нарачателот;
− Секојдневно и редовно го информира
организаторот-нарачателот за работата
на зимската служба и надзорниот орган;
− Води целосна документација за Зимската служба;
− Доставува месечен распоред на лица за
дежурството со податоци за работна
рака и механизацијата, најдоцна до 25ти во тековниот месец до Општина
Битола.
2.4 ДРУГИ УЧЕСНИЦИ
− Реализираат дел од Програмата за
функционирање на Зимската служба;
− Склучуваат Договор со Републичкиот
хидро-метереолошки завод за добивање
на временски прогнози;
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− Организираат редовни дежурства со
потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување
исправност на сопствена механизација
за дејствување во Зимската служба;
− Одговорните работници на дежурството
вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и
граѓани;
− Обезбедуваат растурање и вградување
на сол, песок и други материјали,
− Ги припремаат возилата и машините и
друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно
одржување;
− Обезбедуваaт потребни резервни делови
за поправка на механизацијата;
− Со специјални машини, опрема и работна рака вршат посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
− Водат целосна документација за Зимската служба;
− Секојдневно и редовно го информираат
организаторот-нарачателот за работата
на зимската служба, и надзорниот орган;
− Доставуваат месечен распоред на лица
за дежурството со податоци за работна
рака и механизацијата, најдоцна до 25ти во тековниот месец до Општина
Битола.
2.5 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА
За видот и обемот на вклучувањето на
механизацијата на градежните претпријатија одлучува и ја ангажира надлежното
Координативно тело на Општина Битола. Расчистувањето на снегот со оваа
механизација се врши според плановитешемите за расчистување на сообраќајниците во Општина Битола.
Целокупната документација за учество
на градежната оператива ја води КЈП
Нискоградба, ангажираните фирми и координативното тело преку задолжените лица и
тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на
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работни часови и квалитетот на извршените
задачи.
2.6 ОДГОВОРЕН ИНЖЕНЕР
Одговорниот инженер ги врши следните
работи:
− Ја следи работата на извршителите на
работите и за тоа изготвува комплетна
документација,
− Соработува со Органите и телата на
Советот на Општината и другите, Дирекција за заштита и спасување, Министерството за внатршни работи на територијата на Општина Битола и другите
учесници, претпријатија, заедници и
граѓани.
− Дава налози за работа на фирмите на
кои е отстапена работата,
− Врши и други работи и работни задачи
во врска со реализација на програмата.
2.7 СВР Битола-Полициска станица за
безбедност во патниот сообраќај
− Го контролира и регулира сообраќајот
во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти. Во исклучителни случаи кога е
загрозена безбедноста и нормалното одвивање на сообраќајот може да даде
налог на КЈП Нискоградба и другите
ангажирани учесници во спроведување
на зимската служба за преземање на
активности за оспособување на сообраќајниците или одделни делови (критични точки). Истотака врши отстранување на паркираните возила како би се
овозможило чистење на улиците.
2.8 ЈП „КОМУНАЛЕЦ“-Битола
− Покрај своите редовни активности врши
расчистување од снег на пристапите до
контејнерите за смет и околу нив;
− Ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до објектите
кои се од витално значење, а се предвидени со оваа Програма, како и други
јавни површини;
− Врши сечење и отстранување од коловоз
на паднати дрва и гранки;
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− Го отстранува снегот и пристапните
патеки во парковите и спомен обележјата во Градот, патеките во гробиштата
и други работи сврзани со зимската
служба;
− Обврските на ЈП „Комуналец” Битола
предвидени со оваа точка се покриваат
од цената на ѓубретарината, освен
потребите од индустриска сол;
Контрола врз работата на ЈП Комуналец
Битола врши општинскиот комунален
инспекторат.
2.9 „ЕВН-ЕЛЕКТРО-БИТОЛА“Битола
Ги презема потребните мерки за чистење
на снегот од надворешните електрични
инсталации и објекти.
2.10 „МАКЕДОНСКИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“
Ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди,
инсталациите и телефонските говорници.
2.11 УПРАВА ЗА
ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ
- Ги доставува извештаите и прогнозите
(дневни, тридневни, неделни и месечни) за
временските услови до Општина Битола,
КЈП Нискоградба и другите ангажирани
учесници во зимската служа.
2.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ
Дирекцијата за заштита и спасување на
Општина Битола е непосредно вклучена во
работата на зимската служба, со тоа што ќе
ја следи работата на зимската служба преку
благовремено информирање.
Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето
на Општина Битола во зимскиот период,
кои не ќе можат да се разршат со организираноста на зимската служба со оваа програма, Дирекцијата за заштита и спасување
на Општина Битола прогласува вонредна
состојба и непосредно раководи со акциите
за отстранување на последиците. Во вакви
случеви трошоците ќе бидат на товар на

ПЕТОК 04.12.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Општина Битола или од други извори што
ќе ги утврдат надлежните органи.
2.13 Претпријатијата, заедниците и
граѓаните чии отворени објекти и простори
се користат од страна на граѓаните (пазариштата, гробиштата, железничките премини, бензински пумпи, паркиралишта и
слични објекти) преземаат брзи ефикасни
мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простори.
2.14 Претпријатијата, заедниците и
граѓаните сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории
(Стоковни куќи, дуќани, продавници и
слични објекти) преземаат мерки за чистење
на снегот и голомразицата пред своите
објекти.
2.15 Граѓаните односно сопствениците,
станарите и закупувачите на станбените
објекти го чистат снегот и голомразицата од
тротоарите - патеките и приодите пред
своите станбени згради.
Исто така граѓаните го чистат снегот од
покривите и терасите при што се води
сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите на
начин што обезбедува непречен сообраќај.
2.16 Здружението на таксисти се грижи
за чистење на локациите одредени за нивно
паркирање.
2.17 За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува
според Одлуката за јавна чистота.
III. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ
Обемот и начинот на одржувањето на
магистралните и собирните улици зависи
од:
− густината на населеноста на делови од
градот;
− фреквенцијата на луѓе и моторни возила,
− видот и бројот на инфраструктурни
објекти,

БРОЈ 15 – СТР. 5

Коловозните површини предвидени за
оспособување во зимски услови на ниво на
Општина Битола изнесуваат околу 180 км и
нивното расчистување се одвива по следниот приоритет:
− сообраќајници по кои се одвива јавен
градски превоз со критични точки и
пристапи кон објекти кои се од витално
значење за Градот-Сообраќајници од
прв приоритет заедно со пристапи;
− сообраќајници од посебно значење за
функционирање на сообраќајот, стопанските и други објекти во Градот и пошироко на територијата на Општина
Битола - Сообраќајници од втор
приоритет.
- Локални патишта и сообраќајници
низ населени места-рурални населби
Посипувањето на голомразица со сол во
услови кога нема снежни врнежи се врши
по приоритет-сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритрет,
на критичките точки-пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.
Чистењето на снегот и мразот од улиците
во Стара чаршија и ул. „Широк сокак“
во Битола ќе подразбира и одвоз.
Чистењето на сообраќајниците и патиштата кои не се предвидени во Оперативната
програма ќе се врши само во исклучителни
случаеви и со посебен налог на нарачателот,
вклучително дел од локалниот пат Трново Магарево и пунктовите во селата Брусник и
Лавци.
IV. ДИНАМИКА И НИВО НА
ОДРЖУВАЊЕ
Одржувањето на магистралните и собирните улици во зимски услови се врши со
ангажирање на:
− механизација,
− специјални машини и опрема,
− работна сила и
− средства (сол, песок и ладен асфалт)
Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските
услови и тоа:
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− состојба на присуство на голомразици и
снежни врнежи до 12 см. (прва состојба
на готовност) и
− состојба на голомразица и снежни врнежи над 12 см. (втора состојба на готовност).
Оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на
готовност го врши КЈП „Нискоградба” и
другите ангажирани фирми, а во втората
состојба на готовност го врши КЈП „Нискоградба” и другите ангажирани фирми заедно со градежната оператива, согласно договорените обврски.
Во првата состојба на готовност КЈП
„Нискоградба” и другите ангажирани фирми
со својата ангажирана механизација, работна
сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозни површини за сообраќај
и тоа првенствено на сообраќајници по кои се
одвива јавен градски превоз, критични точки
и витални објекти - прв приоритет, а потоа на
другите сообраќајници - втор приоритет во се
според шемите на дејствување. Oспособувањето на улиците за функционирање во
зимски услови треба да започне веднаш со
почетокот на врнежите, а сообраќајниците од
прв приоритет ќе бидат оспособени за
функционирање на сообраќајот во зимски
услови за 5 (пет) часа, сметано од моментот
на престанувањето на снежните врнежи.
Оспособувањето на останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се врши по оспособувањето на сообраќајниците од прв
приоритет во рок од 24 часа.
Во втората состојба на готовност КЈП
Нискоградба и другите ангажирани фирми
заедно со градежната оператива врши оспособување на коловозните површини и тоа:
− за сообраќајници од прв приоритет за 6
(шест) часа сметано од моментот на
престанување на снежните врнежи;
− останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се оспособуваат веднаш по извршеното оспособување на сообраќајниците од прв приоритет.
Во случај на зголемена потреба ќе се ангажира и дополнителна градежна оператива.
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А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИЦИ И
ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ОПФАТЕНИ СО
ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
1. Сообраќајници од прв приоритет:
Ред
број
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13

14

ИМЕ НА УЛИЦА
,,4ти Ноември“, од сали
Мостот до ул.Солунска
,,Прилепска“ и „8-ми
Септември,“ од Г.Оризари
до мостот на Сали
,,Филип Втори Македонски“
и сообраќајницата олколу
Домот на народно здравје
,,Бул.1-ви мај,“ од безистен
до бензиска пумпа лоцирана
на м.в. Довлеџик и обратно,
од десната страна до новиот
мост на Безистен
,,Столарска,“ од ул.,,Филип
Втори Македонски“, до
ул.,,Никола Тесла,“
,,Македонска Фаланга“ од
просторот околу
,,Транскоп,, со крак за
Буковски гробишта до
,,Партизанска“
,,Никола Тесла,“ од ,,Бул,1ви Мај“ до Железничка
станица
,,Димитар Илиевски
Мурато“ од ул.,,4-ти
Ноември,“ до ,,Широк
сокак“
,,Климент Охридски,, цела
(со дел од ,,Ленинова“ од
,,Климен Охридски“ до
,,Широк сокак“
,,Партизанска“ од ,,4-ти
Ноември“ до ,, Методија
Андонов Ченто„
,,Булевар Социјалистичка
Револуција“
,,Васко Карангелевски,“ од
,,Бул.1-ви мај“ до спој со
,,Ружа Делчева,“
,,Индустриска“ од ,,4-ти
Ноември“ до ,,Жито Битола“
,, Прогрес“ од
,,Индустриска“ кон
,,Битолатекс“ ф-ка за шеќер
и ф-ка за Фрижидери до
ул.,,Македонска Фаланга“

Должина
(м)
986
4290
1812

4950

480

2300

1900

620

900

3800
840
1200
1800

1950
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15
16
17
18

19
20
21

22

23
24

25

26
27

28

29
30
31
32

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

,,Кукуш” од „8-ми
Септември“ до преку „7ми
Јули” до „Илинденска“
,,Цар Самоил“
,,Пецо Божиновски“
,,Видое Смилевски Бато“ од
,,Блаже Конески“ до
ул.„Методија Андонов
Ченто„
,,Скоевска“ без краците што
од неа се издвојуваат со дел
од ул.,,Довлеџик“
,,Пожаревачка“ од
ул.,,Видое Смилевски Бато“
до ,,Скоевска,,
,,Бул.1-ви Мај“ од ,,4-ти
Ноември“ до пунктот (десна
страна)
,,Широк Сокак“ од
,,Македонска Фаланга“ до
Саат кулата со
паркиралиштата кај Саат
кулата и Домот на културата
,,Илија Ѓоконовски“ со дел
од ,,Прохор Пчински“ и
,,Срем“
,,Св. Нектариј Битолски“ од
ул.,,Копанки“ до ,,4-ти
Ноември“
Пристап за населба ,,Бадем
Балари“ од ,,Бул.1-ви Мај“
преку ,,Драгорска“ до
самопослугата на ул.,,Јорго
Костовски“
,,Илинденска“ од бензинска
пумпа до ,,Батаљон Стив
Наумов“
,,Тошо Даскало,“ од
ул.,,Партизанска“ до
ул.,,Пеце Матичевски“
,,Солунска“ до спојот со
,,Леринска“ пред 3-та
Реонска до ,,Климент
Охридски“
,,Борисав РадосавлевичГоце“ од ,,Партизанска“ до
ул.,,Павел Шатев“
,,Павел Шатев“ од ,,Борисав
Радосавлевич-Гоце“ до
ОУ,,Климент Охридски“
,,Ружа Делчева“ од ,,Васко
Карангелевски“ до
,,АСНОМ“
,,АСНОМ“ од ул.,,Ружа
Делчева“ до
ул.,,Партизанска“

1150

33

1600
800
34
620
35
1000
550
1000

1309

36
37
38
39
40

400
41
300
42
500
43
930
450

600

44
45

46
47

400

48
49

500
300
400

50
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Населба ,,Буковски Ливади“
од ,,Транскоп“ дел од
2080
ул.,,Буковски мост“, дел од
ул.,,Апостол Здравевски“
,,Илчо Стојановски“ од
ул.,,Апостол Здравевски“ до
500
ул.,,Митре Врчковски“
,,Крстин Чулаковски“ од
ул.,,Апостол Здравевски“ до
650
ул.,,Панде Илковски“
,,Панде Илковски“ од
ул.,,Илчо Стојановски“ до
500
ул.,,Крстин Чулаковски“
,,Кузман Јосифовски“ од
ул.,,Цар Самоил“ до
500
ул.,,Стив Наумов“
,,Христијан Карпош“од ул.,,
Илинденска“ до
350
ул.,,Сутјеска“
,,Мирче Ацев“ од ,,Бул.1-ви
340
мај“ до ул.,,Титово Ужице“
,,Прохор Пчински“ од
ул.,,Филип Втори
220
Македонски“ до ул.,,Св.
Нектариј Битолски“
,,Македонска“ од ул.,,Филип
Втори Македонски“ до
220
ул.,,Прохор Пчински“
,,Батаљон Стив Наумов“ од
ул.,,Прилепска“ до
300
ул.,,Илинденска“
,,Стив Наумов,“ од ул.,,Цар
Самоил“ до ул.,,Кузман
900
Јосифовски“
,,Борка Левата“ од ул.,,Цар
180
Самоил“ до ,,Бул.1-ви Мај“
,,Влатко Миленкоски“ од
ул.,,Никола Тесла“ до
640
ул.,,Димитар Илиевскки
Мурато“
,,Охридска,“ од ,,Васко
Карангелевски“ до ул.,,Цар
1400
Самоил“
,,11-ти Октомври“ и ,,Кирил
450
и Методиј“ до ,,Ленинова“
,,Македонски гемиџии”
1100
„Рузвелтова“ од Широк
170
сокак до ул.„Столарска“
„Стрежево“
1000
Вкупно:
52.130,00м
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2. Пристапи:
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

6

До училиште ,,Климент
250
Охридски“ од ул.,,Партизанска“
До детска градинка на
ул.,,Мирка Гинова“ од
250
ул.,,Партизанска“ по
ул.,,М.Андоновски“
До дом на пензионери од
200
ул.,,Васко Карангелевски“
До ОУ ,,Елпида Караманди,, од
ул.,,Васко Карангелевски“ по
150
,,Младински Бригади“
До ОУ ,,Стив Наумов“ од
100
ул.,,Пецо Божиновски“
До детска градинка на
100
ул.,,Север –Југ“ - источен крак
До ОУ ,,Ѓорги Сугарев“ од
„Шехерезада“ по ул.,,Јане
300
Сандански“ до ул.,,Димитар
Влахов“
До ОУ ,,Тодор Ангелевски“ од
,,Филипм Втори Македонски“
250
по ,,Батаљон Стив Наумов“
До ОУ ,,Даме Груев“ од
,,Прилепска“ по ул.,,Гоце
100
Делчев“
До студенски дом од
,,Партизанска“ по
350
ул.,,Студентска“
До бензинска пумпа од
450
,,Партизанска“ по ул.,,Стрчин“
До Нови гробишта
800
До градинка пред бирото за
вработување од ,,Прилепска“ по
150
ул.,,Н.Н.Борче“
Новачки пат до индустриски пат
800
Вкупно:
4.250,00м

2
3
4
5

,, Наум Наумовски Борче“ од
ул.,,Прилепска“ до
ул.,,Илинденска“
,,Илинденска“ од ,,Мирче
Ацев“ до ,,Батаљон Стив
Наумов“
,,Дебарска“ од ,,Димитар
Влахов“ до ул.,,Јајце“
,,Димитар Влахов“ од
ул.,,Батаљон Стив Наумов“
до ул.,,Бул.1-ви Мај“
,,Бул.1-ви Мај“ од мостот кај
Сали до сточното пазариште
(лева страна)

8
9
10
11

12

13
14

15

16

17
18

3. Сообраќајници од втор приоритет
1

7

950

19

900
20
550
920
+
1100
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,,Даме Груев“ од Сали мостот
до ул.,,Гоце Делчев“
,,Гоце Делчев“ од ОУ ,,Даме
Груев“ до ул.,,Даме Груев“
,,Караџова“ со дел од
,„Брегалничка“ до ул.,,Гоце
Делчев“
,,Стив Наумов“ од
ул.,,Кузман Јосифовски“ до
ул.,,Климент Охридски“
,,Пеце Матичевски“ од
ул.,,Климент Охридски,, до
ул ,,Стевче Патако,,
,,Стевче Патако“ од ул.„Пеце
Матичевски“ до ,,Стив
Наумов”, „Орде Чопела”
,,Солунска“ од ,,4-ти
Ноември“ до ,,Климент
Охридски“ и од ,,Леринска“
до ,,Ѓорги Наумов“
Кружна сообраќајница до
населба Ушици 3
(Стрелиште)
,,Бул.1-ви Мај“ од
,,Столарска“ , до ул.,,Никола
Тесла“
,,Цане Василев“ од
ул.,,Филип Втори
Македонски“ до ул.,,Батаљон
Стив Наумов“
,,Алексо Наневски“
заокружувајќи го кругот од
ул.,,Јонче Мурџевски“ преку
,,Трајче Стефановски“,
,,Алексо Наневски“ се до
ул.,,Б.Радосавлевиќ“
,,Тодор Паница“ и ,,Народни
Херои“ до „АСНОМ“
,,Јорго Костовски“ до „Кирил
Пејчиновски“
,,Илинденска“ од ул.,,Мирче
Ацев“ по ул.,,Кирил
Пејчиновиќ“ преку
ул.,,Трескавец“ до Црн мост
на ,,Бул.1-ви Мај“ и сите
други краци
ул.„Борка Талев“ од
ул.„Димитар Влахов“ до
ул.„Мирче Ацев“
Вкупно:
Селата: Долно Оризари,
Карамани, Трн, Крклино,
Лавци, Брусник, Братин
Дол, Поешево, Дихово,
Ореово и Филтер станица

550
400
400
220
200
330

2700

1200
200

320

1120

850
500

680

300
14.310,00м
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4. Локални патишта до следни рурални
населени места:

1

2

3

Бистрица, Кравари, Оптичари,
Егри, Крстоар, Олевени,
Барешани, Канино,
Велушина, Острец, Кишава,
Граешница, Лажец, Жабени,
Породин, Драгош, Меџитлија
и Кременица.
Цапари, Ротино, Кажани,
Доленци, Лера, Ротино,
г.Српци, Рамна, Ѓавато и
Маловишта
Кукуречани, Цнобуки,
Лосолај, Дагожани, Лопатица,
Змирнево, Секирани,
Габалавци, Црнеец
Вкупно:

70.000,00 м

27.000,00 м

1
2
3
4
5
6
7

Камион со
посипувач и
плуг
Бобкет 763
Бобкет 863
ЈЦБ со нож
Утоварач со нож
Трактор со нож
и синџир
Трактор со
посипувач
Вкупно:

16.000,00 м

113.000,00м

Број
на
Работници
машини
3

3

1
1
2
1

/
/
2
1

1

1

2

/

11

7

2. За Бистрица, Кравари, Оптичари.
Егри, Крстоар, Олевени, Барешани,
Канино, Велушина, Острец, Кишава,
Граешница, Лажец, Жабени, Породин
Драгош, Меџитлија и Кременица:
Реден Име на возило
Број
или машина
1
2
3

Камион со нож
и соларка
ЈЦБ со нож
Трактор со нож
и посипувач

Реден Име на возило
Број или машина
1

1. За Битола и блиски населени места:
Име на возило
или машина

Трактор со нож
и посипувач
Вкупно:

1

/

4

2

3. За Цапари, Ротино, Кажани, Доленци, Лера, Ротино, Г. Српци, Рамна, Ѓавато и Малоишта.

Б. МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА,
МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛАВО
ПРВАТА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ

Реден
Број

4

БРОЈ 15 – СТР. 9

Број
на
Работници
машини
1

1

1

1

1

/

2
3

Камион со нож
и соларка
ЈЦБ со нож
Трактор со нож
и посипувач
Вкупно:

Број
на
Работници
машини
1

1

1

1

1

/

3

2

4. За Кукуречани, Црно Буки, Лисолај,
Драгожани, Лопатица, Змирнево, Секирани, Габалавци, Црнеец.
Реден Име на возило
Број
или машина
1
2

Трактор со нож
и посипувач
ЈЦБ со нож
Вкупно:
Се вкупно:

Број
на
Работници
машини
1

/

1
2
18

1
1
12

СПОРЕД ПОТРЕБА
Реден Име на возило
Број
или машина
1
2
3

Камион со плуг
Трактор со
приколка
Камион
Тамче

4
5
6
7
8

Грејдер
Багер
Пајак возило
Бобкет со
утоварна корпа
Вкупно:

Број
на
Работници
машини
1
1
4 за утовар
2
на снег и
мраз
1
/
2 за утовар
1
на снег и
мраз
1
1
1
1
1
1
1

/

9

10

Напомена: Цената на возило-пајак
(ден/час) ќе се утврди со решение од Комисија на јавни набавки на Општина Битола на
претходно доставена калкулација од КЈП
,,Комуналец,, Битола
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В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 2015/2016
Реден
Број
1
2
3

Материјали

Mерка Количина

Индустриска сол
Песок-ризла
Ладна асфалтна маса

Т
м³
Т

300,00
300,00
30,00

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА
1. МАТЕРИЈАЛИ
Индустриска сол
Песок-ризла
Ладна асф.маса
Вкупно:

т
м³
т

300,00
300,00
30,00

4.652,50
1.003,00
12.968,20

1.395.750,00
300.900,00
389.046,00
2.085.696,00

2. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

Ефективна работа на возила
Маш. и возила во приправност
Вкупно:
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 МАТЕРИЈАЛИ
2 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА
Вкупно:

5.618.200,00
6.009.042,00
11.627.242,00

2.085.696,00
11.627.242,00
13.712.938,00

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-496/4
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за РАЗВОЈНИ
ПЛАНОВИ на Општина Битола за периодот
од 2016 до 2018 година
1. Ја објавувам Програмата за РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ на Општина Битола за периодот 2016 од 2016 до 2018 година, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/3
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 29 од Законот за
буџетите (,,Службен весник на РМ“ бр.
64/05, 4/08 и 103/08) 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 30.11.2015 год., донесе
ПРОГРАМА
за РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ во Општина Битола
за периодот од 2016 до 2018 год.
Со оваа Програма се уредуваат изворите
на средствата и наменското трошење на
истите согласно законските прописи кои ја
регулираат оваа материја.
Програмата започнува со реализација во
2016 г., а плановите опфатени со неа имат
рок за реализрање во наредните 3 години,
поточно заклучно со 2018 година. Планираните средства на оваа тригодишна развојна
програма изнесуваат 864.219.607,00 денари.
(Прилог 1- составен дел на оваа програма)
Средствата во висина од 171.669.607,00
денари се определени од буџетот на
Општина Битола за 2016 год. и се распре-
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делуваат на начин како што претходно
потенциравме во Прилог 1.
Средствата во висина од 325.000.000,00
денари се определени од буџетот на
Општина Битола за 2017год. и се распределуваат на начин како што претходно
потенциравме во Прилог 1
Средствата во висина 367.550.000,00
денари се определени од буџетот на
Општина Битола за 2018год. и се распределуваат на начин како што претходно
потенциравме во Прилог 1
Планираните средства за реализација на
проектот „Реконструкција на магистрални
улици на ул. „Булевар 1-ви Мај, ул. „Довлеџик“ како дел од регионалниот пар Р-106
I фаза, се намалуваат за вредност од
7.600.000,00 ден. заради тоа што во проектираната вредност за реализација на проектот имаше планирано непредвидени средства и поголеми количини по одредени
позиции кои не се јавија како потреба од
реализација, па поради тоа вкупната
вредност на овој проект изнесува
40.662.757,00 ден.
Планираните средства за реализација на
проектот „Изградба на систем за водоснабдување во АРМ Четврт 1 по улицата СРУ 1,
се зголемуваат за вредност од 4.035.068,00
ден., заради изведување на приклучоците
кон парцелите и заради тоа што се изведоа и
два краци од водоводни инсталации околу
веќе изградените згради во АРМЧетврт 1.
Планираните средства за реализација на
проектот „Изградба на атмосферска и фекална канализациона мрежа во АРМ Четврт
1 и АРМ Четврт 2, се зголемуваат за вредност од 8.724.398,00ден., заради изведување
на приклучоците кон парцелите и заради
тоа што во АРМ Четврт 2 дел се јави потреба за копање на каналски ров со минирање.
Планираните средства за реализација на
проектот „Изградба на кино Манаки“ се
зголемуваат за 7.000.000,00ден. заради тоа
што вредноста за реализација на проектот
која се постигна на електронска аукција во
постапка за јавна набавка и за двата дела
беше повисока од проектираната вредноста
во проектот.
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Планираните средства за реализација на
проектот „Реконструкција на стадионот под
Тумбе
кафе“
се
зголемуваат
за
551.500.000,00 ден. заради тоа што со изготвување на проектот како и предмер пресметките за реализација на истиот се констатира дека реконструкцијата на стадионот
под Тумбе кафе ќе чини 738.000.000,00 ден.
Планираните средства за изградба на
други објекти во руралните средини во
вредност од 11.000.000,00 ден. се прераспределуваат во други тековни програми,
заради тоа што средствата кои беа планирани се однесуваа за изградба на училишта и месни канцеларии. Со оглед на тоа
што после извршената анализа од страна на
раководните лица во Општина Битола
задолжени за образованието се констатира
дека во руралните средини од каде што се
беа поднесени барањата нема да има доволен број на ученици во наредните години
па со тоа се поставува прашањето на економска исплатливост на проектот.
Динамиката на реализацијата, со утврдување на приоритет за реализација ја утврдува Градоначалникот и Комисијата за
јавни и комунални дејности, а ја реализира
Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и
заштита на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното
земјиште на Општина Битола.
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
За спроведување на оваа програма се
грижи Градоначалникот, Комисијата за
јавни и комунални дејности и Одделението
за комунални дејности и уредување на
градежното земјиште при Секторот за
урбанизам, просторно планирање и заштита
на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното земјиште
на Општина Битола.
Оваа Програма влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се применува до
крајот на наредната годината, односно до
донесување на наредната Програма за Развојни планови, и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/5
30.11.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

JG

JGZ

ЈIZ

Изградба на систем за водоснабдување
во АРМ четврт 1 и АРМ четврт 2

Изградба на систем за
водоснабдување

Изградба на атмосферска и фекална
канализациона мрежа во АРМ четврт 1 и
АРМ четврт 2
(атмосферска и фекална канализациона
мрежа на улица СРУ1 во АРМ четврт1 и
фекална канализациона мрежа во АРМ
четврт 1 и АРМ четврт 2)

Изградба на систем за одведување и
пречистување на отпадни води

Реконструкција на дел од улица
„Владимир Назор“ со изградба на кружен
тек кај бензинската пумпа „Лук Оил“

Изградба на улицa СРУ1 во АРМ

Реконструкција на магистрални улици ул.
Булевар 1-ви Мај,ул.Довлеџик како дел од
регионален пат Р-106, I фаза

Изградба и реконструкција на улици и
локални патишта

Планирани работи за изведување

6.428.605,00

45.531.425,00

400.000,00

37.850.046,00

3.893.757,00

Износ за 2016
во ден

/

/

5.000.000,00

/

/

Износ за
2017
во ден

/

/

5.000.000,00

/

/

Износ за 2018
во ден
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5

4

JDM

3

JI

JDZ

2

Име на
развојна
програма

JDL

JD

Име на
буџетска
програма

1

Ред
бр.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2016 до 2018 година
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10

9

8

7

6

FD

LA

ЕА

КА

JA

FDO

LAA

ЕАА

КАО

ЈАZ

171.669.607,00
864.219.607,00

Се вкупно:

4.000.000,00

40.000.000,00

1.258.731,00

26.847.153,00

5.459.890,00

325.000.000,00

/

320.000.000,00

/

/

/

367.550.000,00

/

362.550.000,00

/

/

/
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Вкупно по години:

Изградба на други објекти

Уредување на простор во рурални
средини (Капитални трошоци)

Реконструкција на други објекти

Спорт и рекреација (Капитални
трошоци)

Реконструкција со доградба на „Црн
мост“-Битола со санација на обемните
ѕидови

Капитални трошоци

Изградба на кино Манаки

Културно творештво и манифестации
(капитални трошоци)

Изградба на осветлување и
нисконапонска кабловска мрежа на улица
СРУ1 во АРМ

Изградба на јавно осветление
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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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општината
Битола за 2015 година
1. Ја објавувам Програмата за дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општината Битола за 2015 година, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/4
04.12.2015 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 30.11.2015 година,
донесе
ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови во
Општината Битола за 2015 година
1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за
2015 година (,,Службен гласник на Општината Битола“ бр.15/14), се врши дополнување на начин што во Дел II, точка 9.1Детални урбанистички планови во постапка
за донесување се додаваат три нови точки:
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,,9.1.63 – ДУП на дел од Работна зона
северно од патот Битола – с. Новаци Блок 1
(изменување и дополнување) – Општина
Битола
9.1.64 – ДУП за дел од Работна зона северно
од патот Битола – с. Новаци Блок 2 –
Општина Битола
Во точка 9.2 – Урбанистички планови
вон населено место (УПВНМ), се додаваат
четири нови точки:
,,9.2.9 – УПВНМ за изградба на објекти со
намена А4 (времено сместување) м.в.
Св.Ѓорѓе, КО Маловишта – Општина
Битола
9.2.10 – УПВНМ за изградба на објекти со
намена А4 (времено сместување) м.в.
Голема Ливада КО Магарево – Општина
Битола
9.2.11 – УПВНМ за м.в. Плоча – КО Драгожани – Општина Битола
9.2.12 – УПВНМ за м.в. Мера КО Дихово –
Општина Битола
9.2.13 – УПВНМ за индустриска зона Жабени Блок 1 (изменување и дополнување) –
Општина Битола“
Во точка 9.3 – Локални урбанистички
плански документации ЛУПД, се додава
една нова точка:
,,ЛУПД за изградба на пречистителна
станица на дел од КП бр.25 КО Битола 5 –
Општина Битола“.
Во точка 9.4 – Урбанистички планови за
села, се додаваат две нови точки:
,,9.4.3 – УП за село Нижеполе – Општина
Битола
9.4.4 – УП за село Дихово – Општина
Битола“.
2. Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/6
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
симнување на точка од дневен ред
1. Го објавувам Заклучокот за симнување
на точка од дневен ред, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/5
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1,
точка 47 и член 70 од Статутот на Општината Битола (,,Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот
на Општината Битола на седницата одржана
на ден 30.11.2015 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
За симнување на точка од дневен ред
1. Точката 5 од дневниот ред – Годишна
Програма за работата на Приватната
установа за деца – Детска градинка
,,ТВИТИ“ – Битола, беше симната од дневниот ред на самата седница на Советот на
Општината Битола поради доработка на
материјалот и дополнителни консултации.
2. По доработката и дополнителните
консултации, точката ќе биде ставена на
дневен ред на наредните седници на Советот.
3. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“
Бр.09-496/7
30.11.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПЕТОК 04.12.2015

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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на КЈП
„Нискоградба“ - Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на КЈП ,,Нискоградба“ - Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/6
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија (,,Службен весник на
РМ“ бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за
локалната самоуправа (,,Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.11.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
КЈП „Нискоградба“ - Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на КЈП ,,Нискоградба“ - Битола бр. 021008/5 од 19.11.2015 година, донесена од
Управниот одбор на Претпријатието на ден
19.11.2015 година.

ПЕТОК 04.12.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Решението влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.09-496/8
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“-Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на Статутот на ЈП ,,Комуналец“ - Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/7
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија (,,Службен весник на
РМ“ бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за
локалната самоуправа (,,Службен весник на
РМ“ бр. 05/02) 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 30.11.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на Статутот на
ЈП ,,Комуналец“-Битола

БРОЈ 15 – СТР. 17

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за изменување и дополнување на Статутот
на ЈП ,,Комуналец“-Битола бр.02-460/3 од
14.10.2015 година, донесена од Управниот
одбор на Претпријатието на ден 14.10.2015
година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-496/9
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за измена на
Статутот на Приватна установа за децаДетска градинка „ТВИТИ“-Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за измена на
Статутот на Приватна установа за децаДетска градинка ,,ТВИТИ“-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/8
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 19, став 7 од Законот
за заштита на децата (,,Службен весник на
РМ,, бр.23/13...25/15), член 36 од Законот за
локалната самоуправа (,,Службен весник на
РМ,, бр.05/02) и 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
30.11.2015 година, донесе

СТР. 18 – БРОЈ 15
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
измена на Статутот на Приватна установа
за деца-Детска градинка „ТВИТИ“-Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измена на Статутот на Приватна установа
за деца-Детска Градинка ,,ТВИТИ“-Битола
бр.02/4 од 02.11.2015 година, донесена од
органот на управување на приватната
установа.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-496/10
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање на
користење на недвижен имот во
сопственост на Општината Битола времен
закуп од најмалку два месеца на АД
„Струмица Табак“ Струмица на објект во
с. Лопатица за откуп на тутун
1. Ја објавувам Одлуката за давање на
користење на недвижен имот во сопственост на Општината Битола времен закуп од
најмалку два месеца на АД „Струмица
Табак“ Струмица на објект во с.Лопатица за
откуп на тутун, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/9
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ПЕТОК 04.12.2015

Врз основа на член 3 од Законот за
користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во
општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) и 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 Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општина Битола на
седницата одржана на 30.11.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање на користење на недвижен
имот во сопственост на Општината Битола
времен закуп од најмалку два месеца на
АД „Струмица Табак“ Струмица на објект
во с.Лопатица за откуп на тутун
Член 1
Со оваа Одлука на АД „Струмица Табак“
Струмица, му се дава на користење во закуп
недвижниот имот на објект во с.Лопатица
устроен на КП 1159 КО Лопатица од 155
м2, сопственост на Општина Битола, за
откуп на тутун од тој регион на нашата
општина.
Член 2
Се овластува градоначалникот на општина Битола да склучи договор со кој
подетално ќе се регулира начинот на
користење на објектот од член 1 на оваа
Одлука.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општина Битола“.
Бр.09-496/11
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за еднократен
отпис на долгови по основ на комунална
такса за користење и одржување на јавно
осветлување
1. Ја објавувам Одлуката за еднократен
отпис на долгови по основ на комунална
такса за користење и одржување на јавно
осветлување, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/10
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

отпишување на долговите на граѓаните и
Одлуките за отпис на долговите донесени
од Комисијата при Министерството за труд
и социјална политика.
Член 3
Листата на граѓани на кои им е
еднократно отпишан долгот по основ на
комунална такса за користење и одржување
на јавно осветлување е составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Одлуката се доставува до барателотдолжникот и ЕВН-Македонија.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/12
30.11.2015 г.
Битола

Реден
Број

Врз основа на член 15 став 1 од Законот
за еднократно отпишување на долговите на
граѓаните (,,Службен весник на РМ“
бр.112/14) 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 30.11. 2015 година донесе
ОДЛУКА
за еднократен отпис на долгови по основ
на комунална такса за користење и
одржување на јавно осветлување
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола врши
еднократен отпис на долгови на физички
лица по основ на комунална такса за
користење и одржување на јавно осветлување.
Член 2
Еднократниот отпис на долговите се
врши согласно Законот за еднократно

БРОЈ 15 – СТР. 19

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Број на
Одлука за
еднократен
отпис на долг

Име и презимеБарател/Должник

Износ
(денари)

1.

10-6808/3929

Весна Лисичкова

118,оо

2.

10-6808/12425

Сезгин и Демка
Веселови

560,оо

3.

10-6808/12517 Назифе Османова

4.

10-6808/14824 Керимова Мерзука

5.

10-6808/33585 Драга Богојовска

240,оо

6.

10-6808/32472 Драгица Вујаниќ

4.353,оо

7.

10-6808/32435 Драга Крстевска

3.659,оо

8.

10-6808/11143

Мукерем
Камберова

448,оо
2.851,оо

2.851,оо

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 и 17/08), донесувам

СТР. 20 – БРОЈ 15
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Битола и Општина Могила
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина
Битола и Општина Могила, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/11
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 14 и 36
став 1 точка 15 од Законот за 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 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на предлогот за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Битола и
Општина Могила
Член 1
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Битола и Општина Могила, поднесен од Градоначалникот на Општина
Битола број 08-1377/2 од 19.11. 2015 година, за вршење на противпожарната заштита
што ја врши ТППЕ Битола со покривање на
подрачјето на Општината Могила како и
задолжително учествува во финансирањето
од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје со вработување на 4 пожар-
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никари (пожарникар спасител или пожарникар спасител возач на специјално возило),
во се согласно Законот за пожарникарството.
Член 2
Утврдениот предлог од член 1 на оваа
Одлука, процената за потребата од воспоставување на меѓуопштинската соработка, се
доставува до Општината Могила, заради
усвојување.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-496/13
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за
Централно градско подрачје 4 дел БЛОК 4
- Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Детален урбанистички план за Централно градско подрачје 4 дел БЛОК 4 Општина Битола , донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/12
04.12.2015 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
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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
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Детален урбанистички
план за Централно градско подрачје 4 дел
БЛОК 4 - Општина Битола
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на Детален урбанистички план за Централно градско подрачје 4 дел БЛОК 4 Општина Битола.
Член 2
Границата на овој ДУП е: на север се
движи по осовина на ул. ,,Солунска,, до
пресек со новопланирана ул. ,,Железничка,
продолжува во југозападен правец по
осовина на новопланирана ул. ,,Железничка,, до пресек со улица ,,Никола Тесла,,
и продолжува кон север по осовина на
улица ,,Никола Тесла,, до пресек со осовина
на улица ,,Солунска,, сè до почетната точка
на предметниот опфат.
Опфатот на вака предложениот ДУП има
површина од приближно 3,0 ха.
Член 3
Детален урбанистички план за Централно градско подрачје 4 дел БЛОК 4 Општина Битола, се состои од текстуален и
графички дел кои се составен дел на оваа
Одлука.
Член 4
Детален урбанистички план за Централно градско подрачје 4 дел БЛОК 4 Општина Битола, се заверува со потпис и
печат од донесителот на планот.
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Член 5
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник
на Општината Битола”.
Бр.09-496/14
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Лисолај и утврдување
на услови за начинот на градење во село
Лисолај -Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Лисолај и утврдување
на услови за начинот на градење во село
Лисолај -Општина Битола, за кое нема
урбанистички план, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/13
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15), член 22,
36 и 50 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 30.11.2015 година,
донесе
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ОДЛУКA
за донесување на Општ акт за село
Лисолај и утврдување на услови за
начинот на градење во село Лисолај Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Лисолај 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 назначена со Решение број 08696 од 08.06.2015 година од Градоначалникот на Општина Битола и за истата е
добиена Согласност од Министерство за
транспорт и врски со број25-14866/2 од
10.11.2015 год.
Член 3
Предлог – Одлуката за Општ акт за село
Лисолај е изготвена од правно лице дооел
“НИМАЕР” д.е. Скопје кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање (Сл.
Весник на РМ, бр. 199/14 и 44/15).
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:
- Архивски оригинал на катастарски план со
граница на плански опфат...................1:2500
- Извод од претходно изготвена планска
документација ...........……….…..........1:2500
-Сообраќајна поврзаност со поширокото
опкружување…...................................1:10000
- Граница на плански опфат на селото,
наменски зони и сообраќајна
поврзаност............................................ 1:2500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на дигитализирани катастарски
планови.
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Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село
Лисолај се утврдува граница на плански
опфат на село Лисолај со вкупна површина
од 30.57ха. Границата на селото графички и
текстуално е опишана со дефинирани
координати на сите прекршни точки.
Планскиот опфат лежи на територијата
која како крајни точки ги има следните
координати:
X

Y

T1

525505.5430

555846.4960

T2

525497.0770

555831.8780

T3

525492.7120

555817.7530

T4

525497.8160

555807.6770

T5

525515.8780

555793.3780

T6

525539.5540

555773.3860

T7

525564.9910

555754.2890

T8

525592.5660

555759.7780

T9

525597.8960

555745.9070

T10

525616.5000

555731.9450

T11

525640.5690

555717.4720

T12

525652.8930

555711.5990

T13

525685.4660

555699.1370

T14

525731.3780

555681.1120

T15

525744.9570

555707.6140

T16

525750.7620

555732.5420

T17

525755.6680

555766.2780

T18

525755.1480

555779.0710

T19

525758.6140

555778.2560

T20

525770.8831

555776.7159

T21

525771.7640

555783.7340

T22

525773.1810

555791.9690

T23

525775.0810

555797.2540

T24

525782.9890

555817.1610

T25

525788.3460

555815.0670

T26

525794.7720

555829.2120

T27

525804.0570

555839.4780

T28

525832.0470

555855.1540

T29

525834.5190

555859.3020

T30

525851.5060

555867.6140

T31

525858.6340

555878.3010

T32

525869.1780

555896.1390

T33

525897.5890

555888.3490
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T34

525897.5890

555885.3472

T78

526096.5430

556253.2790

T35

525906.0920

555874.9380

T79

526095.7300

556271.4560

T36

525920.7500

555878.1140

T80

526077.2460

556255.7400

T37

525931.6890

555877.4590

T81

526074.0720

556253.0660

T38

525943.8340

555880.9440

T82

526055.9200

556243.3440

T39

525961.8360

555882.4250

T83

526034.4900

556236.2060

T40

525965.2800

555882.6970

T84

526031.5680

556254.0290

T41

525985.8460

555879.4430

T85

526037.9100

556260.5350

T42

525994.3800

555885.5390

T86

526038.9860

556262.8120

T43

526006.5880

555894.5330

T87

526043.9740

556271.2210

T44

526015.5990

555904.1520

T88

526071.7300

556312.5180

T45

526024.8840

555911.1190

T89

526080.3470

556341.0870

T46

526032.8930

555919.6050

T90

526075.5470

556372.4548

T47

526040.5770

555923.5120

T91

526074.5050

556379.2640

T48

526039.4280

555918.8950

T92

526090.7410

556400.8820

T49

526067.6530

555920.1680

T93

526094.3280

556420.1150

T50

526077.0010

555925.8850

T94

526091.3210

556453.6920

T51

526103.4490

555952.6430

T95

526087.4560

556473.0030

T52

526106.0390

555955.0650

T96

526089.9390

556484.5460

T53

526123.3130

555963.3260

T97

526084.0290

556485.9660

T54

526138.7480

555966.1020

T98

526053.2318

556475.4247

T55

526152.5900

555964.6200

T99

526053.5140

556448.4790

T56

526162.9860

555961.8030

T100

526048.8620

556418.4270

T57

526181.0280

555962.2600

T101

526026.5380

556356.0250

T58

526183.4110

555965.4160

T102

525999.4290

556326.8945

T59

526183.5150

555990.1370

T103

525970.7590

556311.4140

T60

526181.5310

556014.9230

T104

525939.7140

556301.0450

T61

526175.7040

556031.8920

T105

525901.2040

556288.0080

T62

526172.1100

556036.8050

T106

525887.1500

556284.3520

T63

526170.7210

556045.0154

T107

525877.5950

556281.1250

T64

526166.0900

556072.3880

T108

525872.4100

556282.3260

T65

526169.2210

556090.7650

T109

525861.6770

556274.7030

T66

526164.2930

556101.1630

T110

525857.8520

556275.3930

T67

526158.7830

556134.8050

T111

525859.3150

556278.0900

T68

526153.8760

556142.4900

T112

525852.2190

556278.4660

T69

526149.3690

556169.0650

T113

525844.1150

556287.1110

T70

526165.6620

556184.9220

T114

525839.8310

556294.1350

T71

526156.0110

556206.1230

T115

525834.7110

556292.7120

T72

526144.1550

556225.2010

T116

525828.3480

556310.2110

T73

526151.4470

556241.6740

T117

525819.8060

556326.2470

T74

526141.8850

556240.8020

T118

525807.8610

556339.4440

T75

526126.3400

556252.2550

T119

525801.5970

556345.6460

T76

526123.2490

556252.0050

T120

525791.0700

556352.1860

T77

526107.9170

556244.6590

T121

525775.0980

556362.7970
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T122

525763.9380

556376.4350

T166

525627.0750

556424.6180

T123

525756.0030

556386.3950

T167

525626.4920

556404.9340

T124

525751.9400

556396.1390

T168

525630.0420

556399.3160

T125

525749.9180

556407.0950

T169

525638.4110

556392.7230

T126

525748.3920

556418.3870

T170

525646.3710

556386.9960

T127

525788.5610

556438.7570

T171

525648.1010

556378.4470

T128

525793.8290

556442.7930

T172

525666.4060

556353.7280

T129

525805.5890

556442.8130

T173

525673.4260

556351.6580

T130

525812.4410

556430.2560

T174

525674.7300

556322.4390

T131

525821.9350

556429.3610

T175

525675.5450

556317.3390

T132

525829.5020

556431.7870

T176

525674.1240

556311.3620

T133

525835.1810

556438.4640

T177

525668.4000

556308.0590

T134

525836.0350

556463.8700

T178

525662.5520

556304.0690

T135

525854.0020

556481.3970

T179

525645.4780

556288.7720

T136

525841.5700

556491.6870

T180

525641.5500

556290.9040

T137

525821.8460

556510.1380

T181

525639.7270

556273.8970

T138

525799.0790

556524.1220

T182

525638.7650

556268.1440

T139

525797.8680

556509.4690

T183

525633.7100

556264.0930

T140

525798.0430

556499.6360

T184

525637.3200

556252.6080

T141

525796.6040

556489.1210

T185

525633.1880

556227.8270

T142

525795.1000

556476.8900

T186

525629.6380

556199.2430

T143

525795.1090

556471.2780

T187

525622.6920

556178.1740

T144

525779.4450

556469.2540

T188

525616.7820

556172.7620

T145

525759.7090

556470.1690

T189

525609.1260

556150.7560

T146

525738.7150

556474.1800

T190

525615.4500

556133.9580

T147

525704.2120

556465.0590

T191

525620.5980

556124.9080

T148

525696.0460

556464.6240

T192

525622.2750

556115.0240

T149

525684.5087

556469.4127

T193

525616.1010

556094.7670

T150

525674.9360

556473.3860

T194

525615.2500

556078.0940

T151

525659.6780

556474.6600

T195

525612.3570

556064.5110

T152

525643.4150

556472.0500

T196

525604.0210

556056.8990

T153

525631.3270

556479.8180

T197

525596.9140

556055.4210

T154

525617.2160

556490.1080

T198

525584.8450

556053.3282

T155

525604.2990

556489.4210

T199

525576.1930

556051.8280

T156

525597.8020

556491.4480

T200

525568.1330

556038.3110

T157

525586.2410

556492.6150

T201

525560.5960

556025.0670

T158

525580.6750

556480.9240

T202

525550.6400

556018.5400

T159

525581.1970

556469.1270

T203

525539.0860

556020.5860

T160

525584.9730

556458.1020

T204

525531.4840

556011.8190

T161

525592.4850

556451.7390

T205

525538.8460

556001.3800

T162

525598.0840

556449.2510

T206

525539.2230

555993.7400

T163

525616.9990

556442.0260

T207

525543.4740

555989.1950

T164

525627.6860

556441.7140

T208

525533.0300

555972.9080

T165

525633.1960

556438.2490

T209

525536.2520

555968.4310
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T210

525544.5720

555965.2710

T211

525541.9930

555956.4390

T212

525533.1230

555931.3560

T213

525533.2920

555915.5290

T214

525525.6280

555901.5150

T215

525511.3160

555885.5610

T216

525501.8080

555873.5840

T217

525490.1290

555871.8480

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од
Т1 до Т217, а за секоја точка табеларно се
дадени параметрите по x и y координати.
Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите
на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона
пооделно согласно член 28 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).
Во рамките на планскиот опфат на село
Лисолај се утврдени повеќе групи на класи
на намена:
А. Домување, односно класите на намени:
А0 – Домување во станбени куќи со
посебен режим
А1 – Домување во станбени куќи
А3 – Групно домување
В. Јавни институции, односно класите на
намени:
В1 – Образование и наука
В2 – Здравство и социјална заштита
Д. Зеленило, спорт, рекреација и
меморијални простори, односно класите
на намена:
Д3 – Спорт и рекреација
Д4 – Меморијални простори
Е. Инфраструктура, односно класите на
намени:
Е1 - Комунална инфраструктура, сообраќајна инфраструктура
Суводолица(Река)
Член 8
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Лисолај се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и не-

БРОЈ 15 – СТР. 25

говата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување,
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Лисолај 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 („Сл.
весник на РМ“ бр. 142/15).
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 („Сл.весник на
РМ“ бр. 142/15).
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 стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).
Член 11
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Лисолај се дефинира просторната орга-
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низација и условите за градење во селско
стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со
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 12
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Лисолај се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и
градби. Изградбата на инфраструктурни водови и градби е планирано според изработен проект за инфраструктура. Проектот
за инфраструктура се изработува согласно
чл.52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.
199/14 и 44/15).
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, В - јавни институции и Д зеленило, спорт, рекреација и меморијални
простори.
Член 13
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 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат 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 („Сл. весник на Р.
Македонија бр. 142/15).
Член 15
При реализација на општиот акт во
целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна
мрежа (далекувод, гасовод, траса на же-
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лезница......), водотеците и за природните и
вештачки водени површини што се во
рамките на опфатот.
Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на општина
Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат.
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 ,,Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.09-496/15
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Драгош и утврдување
на услови за начинот на градење во село
Драгош -Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Драгош и утврдување
на услови за начинот на градење во село
Драгош - Општина Битола, за кое нема
урбанистички план, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 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. 08-1454/14
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15), член 22,
36 и 50 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 30.11.2015 година,
донесе
ОДЛУКA
за донесување на Општ акт за село
Драгош и утврдување на услови за
начинот на градење во село Драгош Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Драгош 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 назначена со Решение Бр. 08- 695 од
08.06.2015 година од Градоначалникот на
Општина Битола и за истата е добиена
Согласност од Министерство за транспорт и
врски со број 25-14918/2 од 11.11.2015
година.
Член 3
Предлог – Одлуката за Општ акт за село
Драгош е изготвена од правно лице дооел
“НИМАЕР” д.е. Скопје кое поседува лиценца согласно член 16 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15).
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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:
- Архивски оригинал на катастарски план со
граница на плански опфат....................1:2500
- Извод од претходно изготвена планска
документација ....………….................. 1:2500
- Сообраќајна поврзаност со поширокото
опкружување….................................. 1:10000
- Граница на плански опфат на селото,
наменски зони и сообраќајна
поврзаност..............................................1:2500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на дигитализирани катастарски
планови.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село
Драгош се утврдува граница на плански
опфат на село Драгош со вкупна површина
од 24.16 ха. Границата на селото графички и
текстуално е опишана со дефинирани координати на сите прекршни точки.
Планскиот опфат лежи на територијата
која како крајни точки ги има следните
координати:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22

X
529891.8340
529791.9390
529796.3130
529803.7680
529842.8110
529848.1480
529865.0830
529867.5120
529867.3430
529870.8500
529879.0660
529936.5130
529953.1640
529962.1580
529971.1830
529986.4450
529994.7420
530004.2890
530009.2770
530016.8720
530013.7770
530010.7330

Y
526473.5090
526440.7710
526428.5250
526397.0190
526333.0670
526308.4210
526248.2690
526235.1150
526232.3470
526235.1890
526234.9250
526263.3400
526264.4510
526270.2640
526273.1510
526231.5510
526226.5910
526230.1170
526240.1080
526261.1880
526278.1660
526297.9660
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T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
T77
T78
T79
T80
T81
T82

530030.8380
530053.6400
530071.2150
530064.7600
530076.8300
530083.6890
530076.2740
530095.1910
530105.0020
530117.5370
530129.1960
530167.6090
530162.6270
530153.0120
530161.9840
530169.5030
530184.7030
530191.3730
530202.9430
530243.8780
530261.7870
530267.2020
530268.8930
530289.8280
530288.3380
530296.7910
530281.4140
530263.5690
530300.7410
530320.1580
530333.4290
530343.5390
530350.3490
530356.0040
530374.8880
530391.7160
530403.4940
530427.6160
530435.9090
530447.5780
530469.4290
530484.8420
530501.5440
530529.0660
530527.0770
530524.3530
530517.7110
530509.3230
530506.5960
530483.4070
530472.6400
530464.1440
530446.9390
530434.2550
530411.3600
530408.3420
530403.3150
530381.4050
530358.5260
530352.6460
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526317.0780
526332.5850
526347.5190
526364.6840
526369.9900
526373.6060
526400.4250
526410.5410
526402.5490
526404.4760
526360.2210
526342.8620
526379.9620
526420.7060
526423.6820
526414.1050
526419.0980
526418.9040
526381.2060
526393.6160
526413.4070
526442.9400
526442.8490
526451.3490
526486.9560
526488.3880
526506.8810
526512.2590
5265.45.611
526551.4020
526558.5550
526559.4700
526559.6240
526561.9530
526567.7600
526572.4920
526571.8150
526581.8050
526590.7530
526604.2780
526613.8040
526615.8170
526622.0440
526645.9900
526649.5740
526670.2930
526699.2010
526724.1230
526739.9720
526790.2650
526791.3860
526816.3500
526827.9710
526811.5010
526800.0460
526806.1190
526816.6067
526821.9600
526818.5570
526824.4600

T83
T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
T97
T98
T99
T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T114
T115
T116
T117
T118
T119
T120
T121
T122
T123
T124
T125
T126
T127
T128
T129
T130
T131
T132
T133
T134
T135
T136
T137

530352.9060
530264.4400
530218.2110
530203.3950
530183.5520
530147.9590
530143.8710
530160.8310
530161.2080
530159.1180
530090.0600
530097.5480
530103.8000
530104.2040
530102.4790
530100.2210
530095.1770
530083.9790
530073.1510
530048.0220
530032.3280
529994.3090
529977.3020
529950.7650
529932.2990
529917.1312
529941.9850
529944.2610
529944.2620
529940.6710
529933.8300
529930.6680
529927.6840
529925.7780
529923.1240
529920.9000
529919.0260
529923.9160
529920.5630
529917.1650
529921.3820
529921.3110
529924.0690
529924.4850
529923.8080
529932.0890
529938.3240
529937.3610
529935.2800
529924.4290
529906.4220
529905.0920
529904.2420
529900.8700
529840.1080
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526813.5140
526856.4440
526849.5920
526858.9110
526890.4110
526898.1800
526895.4660
526888.4460
526871.9500
526850.1170
526872.5980
526841.8240
526807.4070
526795.4880
526781.0550
526761.0820
526753.7050
526747.5140
526741.1750
526728.2740
526750.3200
526740.6210
526741.2050
526727.7810
526716.2990
526696.8247
526677.4670
526672.0430
526669.1960
526667.2920
526669.9200
526663.9640
526659.5890
526656.0940
526657.1820
526652.8110
526648.5840
526647.1100
526642.6790
526631.7670
526630.5150
526629.2130
526628.1640
526625.8350
526622.3000
526618.9370
526617.7960
526611.6090
526607.4030
526583.5830
526573.1210
526570.5870
526529.1230
526498.4610
526474.8140

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите
прекршни точки, означени со редни броеви
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од Т1 до Т137, а за секоја точка табеларно
се дадени параметрите по x и y координати.

сам да го обезбеди, не може да се утврдат
услови за градба.

Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите
на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона
пооделно согласно член 24 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).
Во рамките на планскиот опфат на село
Драгош се утврдени повеќе групи на класи
на намена:
А. Домување, односно класите на намени:
А0 – Домување во станбени куќи со
посебен режим
А1 – Домување во станбени куќи
А3 – Групно домување
В. Јавни институции, односно класите на
намени:
В1 – Образование и наука
В5 – Верски институции
Г. Производство, дистрибуција и сервиси,
односно класите на намени:
Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија
Г3 - Сервиси
Д. Зеленило, спорт, рекреација и
меморијални простори, односно класите
на намена:
Д3 – Спорт и рекреација
Д4 – Меморијални простори
Е. Инфраструктура, односно класите на
намени:
Е1 - Комунална инфраструктура (сообраќајна инфраструктура)
Суводолица(Река)

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 8
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Драгош се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување,
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Драгош 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 („Сл.
весник на РМ“ бр. 142/15).
Доколку не е обезбеден колски пристап
до парцелата и ако инвеститорот не може

Член 11
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Драгош се дефинира просторната организација и условите за градење во селско
стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со
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 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(„Сл.весник на
РМ“ бр. 142/15).
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 37, 38, 39 и 40 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“
бр. 142/15).
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Член 12
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Драгош се дефинира начинот на
реализација на инфраструктурните водови и
градби. Изградбата на инфраструктурни
водови и градби е планирано според изработен проект за инфраструктура. Проектот
за инфраструктура се изработува согласно
чл. 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.
199/14 и 44/15).
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, В- јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси и Дзеленило и рекреација.
Член 13
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 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат 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 („Сл.весник на РМ“ бр.
142/15).
Член 15
При реализација на општиот акт во целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат
на целокупната инфраструктурна мрежа
(далекувод, гасовод, траса на железница......), водотеците и за природните и
вештачки водени површини што се во
рамките на опфатот.
Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на општина
Битола и се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на
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работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат.
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.09-496/16
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Граешница и
утврдување на услови за начинот на
градење во село Граешница -Општина
Битола, за кое нема урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Граешница и утврдување на услови за начинот на градење во
село Граешница -Општина Битола, за кое
нема урбанистички план, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/15
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15), член 22, 36
и 50 од Законот за Локална самоуправа („Сл.
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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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКA
за донесување на Општ акт за село
Граешница и утврдување на услови за
начинот на градење во село Граешница Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Граешница 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 назначена со Решение Бр. 08- 693 од
08.06.2015 година од Градоначалникот на
Општина Битола и за истата е добиена
Согласност од Министерство за транспорт и
врски со број25-14917/2 од 11.11.2015
година.
Член 3
Предлог – Одлуката за Општ акт за село
Граешница е изготвена од правно лице
дооел “НИМАЕР” д.е.Скопје кое поседува
лиценца согласно член 16 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15).
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:
- Архивски оригинал на катастарски план со
граница на плански опфат....................1:2500
- Извод од претходно изготвена планска
документација ....………….................. 1:2500
- Сообраќајна поврзаност со поширокото
опкружување…................................... 1:10000
- Граница на плански опфат на селото,
наменски зони и сообраќајна
поврзаност..............................................1:2500
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Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на дигитализирани архивски
оригинали на катастарски планови.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село
Граешница се утврдува граница на плански
опфат на село Граешница со вкупна
површина од 20.83ха. Границата на селото
графички и текстуално е опишана со
дефинирани координати на сите прекршни
точки.
Планскиот опфат лежи на територијата
која како крајни точки ги има следните
координати:
X

Y

T1

529027.6917

528800.0818

T2

529037.5139

528797.9965

T3

529052.0775

528799.8501

T4

529056.8562

528791.2692

T5

529051.7672

528788.9770

T6

529092.4460

528774.6865

T7

529116.9890

528753.8341

T8

529124.6018

528745.1952

T9

529157.1713

528726.7590

T10

529177.3618

528708.7862

T11

529195.5001

528687.5696

T12

529211.9007

528659.8160

T13

529230.8996

528623.4401

T14

529247.6507

528618.0821

T15

529253.6375

528616.8119

T16

529242.5741

528600.5354

T17

529235.2426

528583.1915

T18

529230.8405

528547.7920

T19

529215.9393

528508.6781

T20

529262.3707

528470.5398

T21

529279.8558

528480.8970

T22

529287.0073

528477.9615

T23

529306.3951

528480.8411

T24

529331.5959

528486.2156

T25

529329.3269

528461.7054

T26

529370.9200

528429.8806

T27

529401.3216

528408.4820
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T28

529422.8874

528434.5272

T72

529732.9718

528710.5446

T29

529431.9731

528439.8892

T73

529730.1004

528696.7919

T30

529441.1622

528443.3357

T74

529697.4895

528709.3530

T31

529447.3252

528415.1266

T75

529662.1893

528731.1570

T32

529457.0150

528376.4958

T76

529646.8562

528730.0896

T33

529466.6155

528369.3633

T77

529613.2275

528747.6818

T34

529512.4040

528384.0262

T78

529596.9096

528754.4423

T35

529502.0481

528413.8692

T79

529583.8520

528752.5722

T36

529512.1309

528436.6538

T80

529580.9227

528743.3210

T37

529522.1351

528436.1449

T81

529585.2091

528735.7744

T38

529554.7170

528422.5618

T82

529496.7378

528751.0011

T39

529568.6766

528407.8493

T83

529490.8518

528737.9713

T40

529582.9009

528402.8265

T84

529459.9538

528736.7135

T41

529588.2423

528422.1522

T85

529413.0027

528739.5601

T42

529597.4211

528431.6186

T86

529414.5914

528742.9362

T43

529606.5813

528429.5499

T87

529412.2745

528745.2862

T44

529625.1747

528384.5061

T88

529386.3413

528762.8618

T45

529646.3747

528411.7426

T89

529366.1178

528758.3107

T46

529685.2744

528416.5833

T90

529357.5616

528756.0931

T47

529686.0936

528459.6370

T91

529357.4340

528754.3340

T48

529660.3011

528471.5858

T92

529355.5929

528754.1116

T49

529640.0279

528495.6074

T93

529353.3380

528784.9227

T50

529640.1727

528504.1429

T94

529345.7453

528782.8123

T51

529668.1680

528550.1162

T95

529339.8536

528794.6949

T52

529675.6153

528553.0951

T96

529332.0671

528810.1770

T53

529719.7033

528560.6748

T97

529335.6997

528849.9208

T54

529735.2103

528576.1818

T98

529312.7661

528851.7992

T55

529743.0217

528582.7354

T99

529316.5063

528864.7575

T56

529771.1890

528620.6008

T100

529301.3469

528876.2263

T57

529771.9999

528623.7617

T101

529310.5485

528903.8310

T58

529775.6905

528636.2898

T102

529299.1707

528909.6233

T59

529781.4663

528641.3622

T103

529308.9846

528922.3003

T60

529779.4472

528645.5327

T104

529314.8420

528931.7826

T61

529786.7451

528647.8629

T105

529309.7955

528933.0906

T62

529785.6471

528649.1793

T106

529300.5443

528938.2706

T63

529786.6877

528650.0673

T107

529301.9510

528941.2247

T64

529793.5556

528657.1515

T108

529288.9844

528953.2810

T65

529792.4799

528677.2924

T109

529280.9082

528961.7544

T66

529762.9389

528679.1790

T110

529293.3872

528980.1661

T67

529765.1565

528715.5549

T111

529294.1982

528983.5753

T68

529761.9459

528745.5924

T112

529295.0753

529001.8709

T69

529752.8147

528735.2365

T113

529289.7091

529003.5362

T70

529745.3840

528725.0751

T114

529283.3127

529001.5171

T71

529740.4191

528718.5214

T115

529277.5204

528997.6445
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T116

529262.4437

528989.1711

T117

529254.8309

528984.7028

T118

529247.0857

528979.6551

T119

529235.6665

528968.6497

T120

529208.9928

528964.7833

T121

529193.6093

528956.3758

T122

529188.0156

528951.5764

T123

529183.1831

528950.4842

T124

529155.1482

528947.2239

T125

529132.4918

528948.8789

T126

529097.8205

528939.0981

T127

529099.6409

528935.1427

T128

529099.3100

528908.5310

T129

529088.9092

528885.0972

T130

529082.6204

528862.8711

T131

529081.9749

528855.7796

T132

529089.1154

528837.6658

T133

529076.6040

528828.5967

T134

529072.3342

528822.5230

T135

529070.4144

528817.7236

T136

529066.4922

528815.3239

T137

529062.2389

528807.6615

T138

529039.2682

528810.4418

T139

529028.0227

528808.3069

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од Т1
до Т139, а за секоја точка табеларно се
дадени параметрите по x и y координати.
Член 7
Со општиот акт се утврдуваат групите
на класи на намени во рамките на планскиот опфат со име за секоја наменска зона
пооделно согласно член 24 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).
Во рамките на планскиот опфат на село
Граешница се утврдени повеќе групи на
класи на намена:
А. Домување, односно класите на намени:
А0 – Домување во станбени куќи со
посебен режим
А1 – Домување во станбени куќи
А3 – Групно домување
В. Јавни институции, односно класите на
намени:
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В1 – Образование и наука
В5 – Верски институции
Г. Производство, дистрибуција и сервиси,
односно класите на намени:
Г3 - Сервиси
Г4 - Стоваришта
Д. Зеленило и рекреација
Д3 – Спорт и рекреација
Д4 – Меморијални простори
Е. Инфраструктура, односно класите на
намени:
Е1 - Комунална инфраструктура
(сообраќајна инфраструктура)
Член 8
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Граешница се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Граешница 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
(„Сл.весник на РМ“ бр. 142/15).
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 („Сл. весник на
РМ“ бр. 142/15).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните односи, односно една или повеќе
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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 37, 38, 39 и 40 од Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 142/15).
Член 11
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Граешница се дефинира просторната
организација и условите за градење во селско стопански двор.
Во рамките на градежните парцели со
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 12
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за село
Граешница се дефинира начинот на реализација на инфраструктурните водови и градби.
Изградбата на инфраструктурни водови и
градби е планирано според изработен проект
за инфраструктура.Проектот за инфраструктура се изработува согласно чл. 52 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15).
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, В - јавни институции, Гпроизводство, дистрибуција и сервиси и Дзеленило и рекреација.
Член 13
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 14
Сите параметри за уредување на просторот во планскиот опфат кои не се опфа-
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тени 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 (Сл.весник на Р.М. бр. 142/15).
Член 15
При реализација на општиот акт во
целост да се почитуваат одредбите од текстуалниот дел на општиот акт кои се однесуваат на целокупната инфраструктурна
мрежа (далекувод, гасовод, траса на железница......), водотеците и за природните и
вештачки водени површини што се во
рамките на опфатот.
Член 16
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на општина
Битола и се доставува до органот на
државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на
просторот во електронски формат.
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.09-496/17
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на

ПЕТОК 04.12.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Бистрица во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/16
04.12.2015 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 бр.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 30.11.2015 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
Бистрица 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.2 и 6 на КП
бр.50/1 во КО Бистрица со намена Адомување 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.09-496/18
30.11.2015 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 и 17/08), 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
Канино 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 Канино во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/17
04.12.2015 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 бр.162/2012) и член 70 од
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
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Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.11.2015 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
Канино 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 на КП
бр.191 во КО Канино 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.09-496/19
30.11.2015 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 и 17/08), 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
Брусник во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
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проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Брусник во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/18
04.12.2015 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 бр.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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Брусник во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект зграда бр.1 на КП
бр.689/2 во КО Брусник со намена Адомување во идна урбанистичко планска
документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/20
30.11.2015 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 и 17/08), 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 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/19
04.12.2015 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 30.11.2015 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
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Кукуречани 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
бесправните објекти зграда бр.1 на КП бр.
5382, зграда бр. 1 и 2 на КП бр. 2097 и
зграда бр.7 на КП бр.2098 во КО Кукуречани 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.09-496/21
30.11.2015 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 и 17/08), 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
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам

Бр. 08-1454/20
04.12.2015 год.
Битола

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
Лисолај во идна урбанистичко планска
документација

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 30.11.2015 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
Буково 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 бесправните објекти во КО Буково со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
1. КП бр.1372
2. КП бр.574

КО Буково (зграда бр.1)
КО Буково (зграда бр.1)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/22
30.11.2015 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

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 Лисолај во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/21
04.12.2015 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 30.11.2015 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
Лисолај во идна урбанистичко планска
документација
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект зграда бр. 1 на КП бр.
341/2 во КО Лисолај со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

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 30.11.2015 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

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
Дихово во идна урбанистичко планска
документација

Бр.09-496/23
30.11.2015 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 и 17/08), 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
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/22
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

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 бесправните објекти зграда бр.1 на КП
бр.837/1, зграда бр.1 на КП бр.838/1 и
зграда бр.1 на КП бр.997/1 во КО Дихово
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.09-496/24
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
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планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/23
04.12.2015 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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти зграда бр.1 на КП
бр.671/3 , зграда бр.1 и 2 на КП бр.153/1 и
зграда бр.3 на КП бр.899/1 во КО Раштани
со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/25
30.11.2015 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 и 17/08), 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
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/24
04.12.2015 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),
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Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.11.2015 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
Долно Оризари 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 на КП бр.56
во КО Долно Оризари со намена Адомување во идна урбанистичко планска
документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/26
30.11.2015 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 и 17/08), 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
Стрежево во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
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проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Стрежево во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/25
04.12.2015 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 30.11.2015 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
Стрежево 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 на КП бр.
520 во КО Стрежево 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.09-496/27
30.11.2015 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 и 17/08), 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 бесправните
објекти 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
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/26
04.12.2015 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 („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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти во идна урбанистичко планска
документација
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена А-домување, на земјиште со намена
Г-стопански дворови утврдена во важечката
урбанистичко планска документација-ГУП
на град Битола и вклопување на истите во
идна урбанистичко планска документација
1. КП бр.17202 КО Битола 5 (зграда бр.1)
2. КП бр.1699/1 КО Битола 5 (зграда бр.1)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/28
30.11.2015 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 и 17/08), 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 бесправните
објекти 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
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам

Бр. 08-1454/27
04.12.2015 год.
Битола

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 бесправните
објекти во идна урбанистичко планска
документација

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 („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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти 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
зграда бр.1 и 2 на КП бр.3003/1 КО Буково
со намена А-домување, на земјиште со намена Г4-складишта и царинско-шпедитерски терминал, утврдена во важечката
урбанистичко планска документација-ГУП
на град Битола и вклопување на истите 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.09-496/29
30.11.2015 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

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
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/28
04.12.2015 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 („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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти 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
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зграда бр.1 на КП бр.2988/2 КО Букво со
намена А-домување, на земјиште со намена
Г-индустрија (сервиси и малостопанство)
утврдена во важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и
вклопување на истите во идна урбанистичко
планска документација

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 30.11.2015 година, донесе

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти во идна урбанистичко планска
документација

Бр.09-496/30
30.11.2015 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 и 17/08), 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 бесправните
објекти 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
зграда бр.1 на КП бр.769 КО Битола 4 со
намена В5-верски институции, на земјиште
со намена Д1-парково зеленило утврдена во
важечката урбанистичко планска документација-ГУП на град Битола и вклопување на
истите во идна урбанистичко планска
документација.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

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
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр.09-496/31
30.11.2015 г.
Битола

Бр. 08-1454/29
04.12.2015 год.
Битола

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 бесправните

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на

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 и 17/08), донесувам
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објекти 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
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/30
04.12.2015 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 („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 30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
За утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти 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
зграда бр.1 на КП бр.11023 КО Битола 5 со
намена А-домување, на земјиште со намена
Г-индустрија и поголеми стопански субјекти, утврдена во важечката урбанистичко
планска документација-ГУП на град Битола
и вклопување на истите 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.09-496/32
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за именување
на членови во заедничката комисија за
подготовка на предлог актот за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Битола и
Општина Могила
1. Го објавувам Решението за именување
на членови во заедничката комисија за
подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Битола и Општина Могила,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.11.2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/31
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 8 од Законот за
меѓуопштинска
соработка
(„Службен
весник на РМ” бр.79/09) 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 30.11.2015 година,
донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
за именување на членови во заедничката
комисија за подготовка на предлог актот
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу Општина Битола и
Општина Могила
1. За членови на заедничката комисија за
подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
Општина Битола и Општина Могила од
Општина Битола се именуваат:
- Кире Ѓоргиевски, вработен во Општина
Битола и
- Катерина Кочовска, вработена во
Општина Битола.
2. Ова решение влегува во сила со денот
на донесување, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-496/33
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување на членови во
Училишниот одбор на ОУ „Тодор
Ангелевски“ - Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“Битола, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/32
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ПЕТОК 04.12.2015

Врз основа на член 124 од Законот за
основно образование (,,Службен весник на
РМ“ бр.103/08...145/15), 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 30.11.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на членови
во Училишниот одбор на ОУ „Тодор
Ангелевски“ - Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Митра
Митревска и Дијана Богдановски од членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Тодор
Ангелевски“ Битола - претставници од
основачот Општина Битола.
2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Митра
Митревска и Валентина Нечковска како
членови во Училишниот одбор на ОУ
,,Тодор Ангелевски“ Битола-претставници
од основачот Општина Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-496/34
30.11.2015 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 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
ослободување од надоместок за
утврдување на правен статус на
бесправен објект на Здружението
Планинарски спортски клуб ,,Пелистер“
1. Ја објавувам Одлуката за ослободување од надоместок за утврдување на
правен статус на бесправен објект на
Здружението Планинарски спортски клуб
,,Пелистер“, донесена на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
30.11.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-1454/33
04.12.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен весник на
РМ“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на
30.11.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за ослободување од надоместок за
утврдување на правен статус на бесправен
објект на Здружението Планинарски
спортски клуб „Пелистер“
Член 1
Со оваа Одлука се врши ослободување
од надоместок за утврдување на правен
статус на бесправен објект на Здружението
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Планинарски спортски клуб ,,Пелистер“,
устроен на КП бр. 351/4 во КО Магарево на
м.в. Ротински поток, запишано во Имотен
лист бр. 358.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-496/35
30.11.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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