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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 

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за третиот квартал од 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за третиот 
квартал од 2016 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ“ бр. 
61/04, 156/09, 47/11 и 192/15) 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 ден 23.12.2016 го-
дина, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за третиот квартал од 2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за третиот квартал од 2016 година. 

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

 
Бр.09-125/3         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Финансовиот план за работа на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансовиот план за работа на ЈП „Кому-
налец“ Битола за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1471/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансовиот план за работа 
на ЈП „Комуналец“ Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-125/4         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

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

Битола во 2017 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансовата програма за одржување јав-
ната чистота на јавните површини на 
подрачјето на Општината Битола во 2017 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-1471/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

Битола во 2017 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програма 
за одржување јавната чистота на јавните 
површини на подрачјето на Општината 
Битола во 2017 година 

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

 
Бр.09-125/5         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Финансовата програма за 
одржување јавните зелени површини на 

територијата на Општината Битола во  
2017 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансовата програма за одржување јав-
ните зелени површини на територијата на 
Општината Битола во 2017 година, донесен 
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на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

територијата на Општината Битола во  
2017 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансовата програма 
за одржување јавните зелени површини на 
подрачјето на Општината Битола во 2017 
година 

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

 
Бр.09-125/6         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Годишниот план за работа на 
ЈП „Нискоградба“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот план за работа на ЈП „Нис-
коградба“ Битола за 2017 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план за работа 

на ЈП „Нискоградба“ Битола за  
2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план за 
работа на ЈП „Нискоградба“ Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-125/7         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-1471/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

„Пазари“ Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-125/8         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈКП „Водовод“ Битола 
за 2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 

Бр. 08-1471/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

„Водовод“ Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-125/9         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Жабени“ Битола за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Жабени“ Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Жабени“ Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-125/10         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Финансискиот план и програма 
за работата на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план и програма за работата на 
ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг – Битола за 2017 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

програма за работата на ЈП  

за урбанистичко планирање, проектирање 
и инженеринг – Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план и 
програма за работата на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2017 година 

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

 
Бр.09-125/11         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Програмата за работа на 
Зоолошката градина Битола во  

2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Зоолошката гра-
дина Битола во 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

Зоолошката градина Битола во 2017 
година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Зоолошката градина Битола за 2017 
година 

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

 
Бр.09-125/12         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Програмата за работа на 
Старскиот дом „Сју Рајдер“ Битола во 

2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Старскиот дом „Сју 
Рајдер“ Битола во 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 
Старскиот дом „Сју Рајдер“ Битола во 

2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Старскиот дом „Сју Рајдер“ Битола за 
2017 година 

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

 
Бр.09-125/13         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување Програмата за работа во 

областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина 

Битола за 2017 г. 

1. Ја објавувам Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Ма-
кедонија на подрачјето на Општина Битола 
за 2017 г., донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 89 од Законот за 

градежно земјиште (Сл. весник на РМ“ 
бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 
и 190/16) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
23.12.2016, донесе 

П Р О Г Р А М А  
за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на 
Република Македонија на подрачјето на 

општина Битола ЗА 2017 год. 
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ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
  
Предмет на оваа Програма е распола-

гањето и управувањето со градежното зем-
јиште сопственост на Република Маке-
донија на територијата на Општина Битола 
што од своја страна вклучува отуѓување на 
градежно земјиште со јавно наддавање и 
непосредна спогодба, давање на земјиштето 
на долготраен и краткотраерн закуп и раз-
мена на земјиштето. 

 Програмата за работа во областа на рас-
полагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на општина Битола ги третира 
териториите односно опфатите на урбанис-
тичките планови каде што земјиштето е во 
сопственост на Република Македонија и 
каде што согласно Законот за Градежно 
земјиште може да се оствари промет на 
градежното земјише во рамки и на начин 
определен со Законот за градежно земјиште. 

 Согласно Одлука за вршење на работите 
за располагање со градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија за 
општина Битола на Владата на Република 
Македонија бр.51-5137/1 од 28.09.2011г 
Општина Битола од 2011 ги врши работите 
на располагањето со градежното земјиште 
остварува промет со градежното земјиште и 
приходи по тој основ.  

  
Просторен опфат  
 
Со ова Програма се дефинира менаџи-

рање со градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија што се наоѓа 
на територијата на Општина Битола дефи-
нирана според територијалната организа-
ција на Република Македонија, за време на 
календарска 2017 година. 

Во текот на годишната Програмата се 
предвидува предмет на менаџирање со гра-
дежното земјиште во сопственост на Репу-
блика Македонија да бидат градежните 
парцели што се наоѓаат на териториите на 

 
ДУП за АРМ Четврт1, АРМ Четврт 2 и 

АРМ Четврт 3 Битола донесен со Одлука 
на Советот на општина Битола бр 07-1791/3 
од 06.09.2011 г. 

 

Урбанистички План вон Населено 
место „Јужна Индустриска Зона Жабени“ 
општина Битола-измени и дополнувања 
донесен со Одлука на Советот на општина 
Битола бр.07-831/23 од 28.04.2011 г. 

 
ДУП за Станбена населба „Ушици 1 

дел“ измени и дополнувања Битола до-
несен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-238/7 од 29.03.2000 г. 

 
ДУП за Урбана Четврт за локалитет 

„Француски Гробишта Блок 1 Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-06/12 од 15.03.2012г. 

 
ДУП за дел од Градска Работна зона 

северно од патот Битола-с.Новаци Блок 1 
Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-15/21 од 04.07.2012г. 

 
ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“ 

Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-3289/3 од 16 11.2009г 

 
ДУП за „Стамбена Заедница бр. 4 и 2 

Реонски Центар Запад“ Блок 1 Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-299/21 од 

16. 02.2012г 
 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за Туристичка населба Нижеполе 
м.в. Чакал општина Битола донесен со 
Одлука на Совет на општина Битола  

 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за изградба на Винарии на дел од 
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-2699/14 од 23.12.2010г. 

 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за комерцијални и деловни намени 
„Граничен премин Меџитлија“ КО По-
родин Битола донесен со Одлука на Совет 
на општина Битола бр.07-1221/14 од 
30.06.2010г. 

 
ДУП за Буковски ливади II дел измени 

и дополнувања донесен со Одлука на 
Совет на општина Битола од 30.09.1988 год. 
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Поединечни нереализирани градежни 
парцели сопственост на Република Маке-
донија што се во опфат на детални урба-
нистички планови на територија на опш-
тина Битола 

 
Законски основ за изработка на 
Програмата 
 
 Законски основ на програмата за упра-

вување со градежното земјиште се: Закон за 
локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 
5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл. 
весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) и чл.70 од 
Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник 
бр.10/2005) и Уредба за висината на цената 
на градежното земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија и висината на посеб-
ните трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под закуп 

ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и 
АРМ Четврт 3 Битола 

Урбанистички План вон населено место 
Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ измени 
и дополнувања општина Битола 

• ДУП за Станбена населба „Ушици 1 
дел“ измени и дополнувања Битола 

• ДУП за Урбан Четврт за локалитет 
„Француски Гробишта Блок 1“ Битола 

• ДУП за дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци Блок 
1 Битола  

• ДУП за локалитет „ТУМБЕ–КАФЕ“ 
Битола 

• ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 
Реонски Центар Запад“ Блок 1 Битола  

• „Урбанистички План Вон Населено 
Место за Туристичка населба Ниже-
поле“ м.в. Чакал општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за изградба на Винарии на дел 
од КП. бр. 558/1 КО Лисолај општина 
Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за комерцијални и деловни на-
мени „Граничен премин Меџитлија“ 
КО Породин Битола 

 
Земјиштето во сопственост на Општина 

Битола ќе се продава по цени утврдени во 

Уредба за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Маке-
донија и висината на посебните трошоци за 
спроведување на постапките за отуѓување и 
давање под закуп што важат на денот на 
продажбата. 

 
 Цели на Програмата 
 
Обезбедување на услови за социо-еко-

номски развој на општината преку обезбе-
дување просторни услови за развој што ќе 
им овозможат на заинтересираните правни 
и физички лица изградба на сопствени прос-
тории за обавување на одредена дејност, а 
со тоа и да придонесат за развојот на опш-
тина Битола на начин што ќе обезбедат 
вработување на невработени лица и обезбе-
дување на подобри услови за живеење од 
една страна, а од друга страна и давање на 
можност за користење на расположивите 
ресурси. 

 
Динамика на реализацијата на 
Програмата 
 
Програмата за 2017 год. се планира да се 

реализира во два турнуси  
Првиот турнус би го опфатил првото 

шестомесечије на 2017 год. и би ги опфатил 
парцелите за отуѓување по пат на јавно 
надавање од оваа Програма. 

Вториот турнус би го опфатил второто 
шестомесечије на 2017 год.  

 
Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата  
 
За реализација на оваа Програма над-

лежна е Комисијата за спроведување на 
постапките за јавно наддавање на градежно 
земјиште сопственост на Република Маке-
донија составена од седум лица од кои пет 
се со овластување за располагање со гра-
дежното земјиште. 

  
Проценка на финансискиот прилив по 
основ на реализација на Програмата 
 
Се очекува прилив на средства по Оваа 

Програма 
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- од продажба на парцели за инди-
видуално домување А1  

- од продажба на парцели за домување во 
стамбени згради А2  

- од продажба на парцели за групно 
домување А3  

- од продажба на парцели за трговски 
центри Б1,Б2  

- од продажба на парцели за државни 
институции В4  

- од продажба на парцели за хотелски 
комлекс Б5  

- од продажба парцели за образование и 
култура В1, В3  

- од продажба на парцели за произ-
водство, дистрибуција и сервиси Г 2,3,4  

  
Проценка на финансиските средства 

потребни за реализација на Програмата 
 
 Потребни средства за реализација на 

програмата односно само за огласување на 
парцелите во јавните гласила без нивно 
ракламирање изнесува: 

  
 1.000.000,00 ден 
 
Преодни и завршни одредби 
 
Програмата ја усвојува Советот на опш-

тината. 
Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по која 
и се донесува. 

За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на Општи-
ната. 

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

 
Бр.09-125/14         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на Програмата на Општина Битола за 
финансирање на културата во 2017 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата на Општината Битола за 
финансирање на културата во 2017 г., до-
несен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

2017 год. 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата на Општи-
ната Битола за финансирање на културата 
во 2017 год. 

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

 
Бр.09-125/15         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Програмата за активностите 
во областа на спортот на подрачјето на 

Општината Битола за 2017 година 

 



  –  БРОЈ 16 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 29.12.2016 СТР. 10 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за активностите во областа 
на спортот на подрачјето на Општината 
Битола за 2017 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

во областа на спортот на подрачјето на 
Општината Битола за 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за актив-
ностите во областа на спортот на подрачјето 
на Општината Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-125/16         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 

Општината Битола во 2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 

планска документација на подрачјето на 
Општината Битола во 2017 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 17 став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Сл. весник на РМ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 23.12.2016 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планска документација на 

подрачјето на Општината Битола  
во 2017 година 

ВОВЕД 
Годишната програма за изработување на 

урбанистички планови и урбанистичко 
плански документации на подрачјето на 
Општина Битола за 2017 год. претставува 
основа и рамка за пристапување кон 
изработка и спроведување на постапка за 
донесување на истите, согласно член 20 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16). 

Општина Битола ќе распише два јавни 
повици за доставување на иницијативи за 
изработка на урбанистички планови, еден 
во првиот и еден во третиот квартал од 
годината согласно чл. 21 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16). 

Предмет на Годишната програма во 
зависност од просторот кој е предмет на 
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планирањето се урбанистичките планови од 
член 7 став 1 точка 2 и урбанистичко-
планските документации од член 7 став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16). 

Предмет на Годишната програма за 2017 
година се и Општите акти за селата на 
територијата на општина Битола согласно 
со член 84 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и 
Прирачникот за водење на постапката за 
донесување и изготвување на општи акти од 
март 2014 изработен од Министерство за 
транспорт и врски. 

 
I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  
 
Цел на Програмата е да се овозможи 

ефикасно спроведување на политиката на 
планирање и уредување на просторот на 
територија на Општина Битола и создавање 
на услови за рамномерен просторен развој, 
рационално уредување и користење на 
просторот и услови за хумано живеење и 
работа на граѓаните на Општина Битола. 

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

БИТОЛА (приближно 2500 ха), 
 
2. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ОРИЗАРИ  
 (приближно 120 ха) 
3. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО ДИХОВО  
 (приближно 60 ха) 
4. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАН ЗА СЕЛО НИЖЕПОЛЕ  
 (приближно 60 ха) 
5. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ согласно чл. 12 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16). 

6. ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 30 од Законот за 
постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ 23/11 и 54/11) 

7. Изработка на Урбанистички плано-
ви согласно Чл. 13 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање (Сл. весник 
на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 
163/16) 

8. Изработка на урбанистичко планска 
документација за Туристичко развојни 
зони и Автокампови, согласно член 48 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) 

9. Изработка на Урбанистички плано-
ви согласно чл. 50 и чл. 35 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) 

10. Изработка на Урбанистички плано-
ви согласно чл. 78 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) 

11. Изработка на Урбанистички плано-
ви согласно Законот за прогласување на 
старото градско јадро на Битола за 
културно наследство (Сл. весник на РМ 
бр. 169/15) 

12. Изработка на општи акти за насе-
лени места - села на територијата на 
Општина Битола, согласно со член 84 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и Прирач-
никот за водење на постапката за доне-
сување и изготвување на општи акти од 
март 2014 изработен од Министерство за 
транспорт и врски.  

12.1 с. Бистрица, 
12.2 с. Габалавци, 
12.3 с. Гопеш, 
12.4 с. Горно Егри, 
12.5 с. Долно Егри, 
12.6 с. Драгарино,  
12.7 с. Драгожани, 
12.8 с. Древеник, 
12.9 с. Жабени, 
12.10 с. Злокуќани, 
12.11 с. Карамани, 
12.12 с. Кременица, 
12.13 с. Кукуречани,  
12.14 с. Лажец, 
12.15 с. Метимир,  
12.16 с. Ново Змирнево, 
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12.17 с. Облаково, 
12.18 с. Оптичари, 
12.19 с. Орехово, 
12.20 с. Ротино, 
12.21 с. Свиниште, 
12.22 с. Снегово, 
12.23 с. Средно Егри, 
12.24 с. Старо Змирнево, 
12.25 с. Стрежево, 
12.26 с. Трн, 
12.27 с. Цапари,  
12.28 с. Црнобуки, 
 
13. Изработка на Услови за планирање 

за Урбанистички планови за села и Ло-
кални урбанистичко плански докумен-
тации, 

14. Изработка на заштитно конзерва-
торски основи, 

15. Изработка на ажурирани геодетски 
подлоги, 

16. Изработка на стручни ревизии, 
17. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧ-
КО ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ  

17.1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ВО ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ 

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

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

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

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

17.1.5 ДУП за Урб.Ед. бр. 8 – Блок 6 - 
Битола (3.40 ха)  

17.1.6 ДУП за Стрчин - Урб. блок ,,4“ - 
Битола (9.53 ха)  

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

17.1.8 ДУП за Г. Оризари - Урб. блок ,,3“ 
- Битола (2.80 ха)  

17.1.9 ДУП за Градска работна зона 
јужно од патот Битола с. Новаци (26.23 ха) 

17.1.10 ДУП за Индустриска зона ,,Блок 
Битолатекс“ - Битола (16.0 ха),  

17.1.11 ДУП за Центр. Градско подр. 4 
дел Блок 1, - Битола (2,20 ха)  

 

17.1.12 ДУП за СЗ Девеани Блок 1“ - 
Битола (3.3 ха) 

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

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

17.1.15 ДУП за Четврт ,,Монопол“ Блок 1 
и 2 - Битола (16.55 ха) 

17.1.16 ДУП за Станбена заедница Даме 
Груев Блок 15, - Битола ( 2,0 ха) 

17.1.17 ДУП за Комплекс на сервиси и 
мало стопанство Запад 1 дел, Блок 2 - 
Битола (8,7 ха)  

17.1.18 ДУП за 2 дел од Комплекс на 
сервиси и мало стопанство во западен дел 
од потесното градско подрачје Блок 1 - 
Битола (3,9 ха) 

17.1.19 ДУП за Нови градски гробишта, 
Блок 2 - Битола ( 4,0 ха) 

17.1.20 ДУП за Месна заедница Горно 
Оризари Блок 1 - Битола (3,5 ха) 

17.1.21 ДУП за Станбена заедница Даме 
Груев Блок 16 - Битола ( 2,0 ха) 

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

17.1.23 ДУП за ССЗ Триаголник Блок 2 - 
Битола ( 1.6 ха ) 

17.1.24 ДУП за Станбена заедница 4 и 2 
Реонски центар ЗАПАД Блок 2 – Општина 

 Битола, (9,7 ха) 
17.1.25 ДУП за Станбена заедница 4 и 2 

Реонски центар ЗАПАД Блок 1 – Општина 
 Битола, (4,33 ха) 
17.1.26 ДУП за Станбена заедница 

Буковски ливади, Блок 2 – Општина Битола, 
(5.00 ха) 

17.1.27 ДУП за Брусничко Лавчански 
Реон 1 дел Блок 2 – Општина Битола (3,14 
ха) 

17.1.28 ДУП за Индустриска зона Блок 
,,Квасара,“ ,,Шекерана“ и ,,Пивара“ - Битола 
(38 ха) 

17.1.29 ДУП за Работна зона м.в. 
,,ХЕРАКЛЕА“ - Општина Битола  

17.1.30 ДУП за Блок ,,Стар Прогрес“ - 
Општина Битола (1.3 ха) 

17.1.31 ДУП за Индустриска зона ,,Гегов 
бунар“ Блок 1 - Битола (3.2 ха) 
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17.1.32 ДУП за Работна зона северно од 
патот Битола с. Новаци Блок 1 (изменување 
и дополнување) – Општина Битола (11.5 ха) 

17.1.33 ДУП за Работна зона северно од 
патот Битола с. Новаци Блок 2 – Општина 
Битола (5,00 ха) 

17.1.34 ДУП за Стопански комплекс м.в. 
,,Кутлишта“ КО Буково1 - Битола (6,15 ха) 

17.1.35 ДУП за АРМ Четврт 2 (изме-
нување и дополнување) – Општина Битола, 
(40,0 ха) 

18.2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) 

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

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

18.2.3 УПВНМ за изградба на објекти со 
намена А4 (времено сместување ) м.в. Св. 
Ѓорѓе, КО Маловишта – Општина Битола, 

18.2.4 УПВНМ за изградба на објекти со 
намена А4 (времено сместување ) м.в. 
Голема Ливада, КО Маловишта – Општина 
Битола, 

18.2.5 УПВНМ за м.в. Плоча – КО Дра-
гожани – Општина Битола (26,0 ха) 

18.2.6 УПВНМ за м.в. Мера КО Дихово – 
Општина Битола (3,9 ха) 

18.2.7 УПВНМ за Индустриска зона 
Жабени (изменување и дополнување) – 
Општина Битола (3,9 ха) 

18.2.8 УПВНМ за изградба на објекти со 
намена Г2, Г3 и Г4 м.в. Мало Поле КО 
Битола 5 – Општина Битола  

19.3. ЛОКАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЛУПД)  

19.3.1 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г3 и Г4 на КП 247/2 м.в. ,,Ограде“ 
КО Крстоар Општина Битола, 

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

19.3.3 ЛУПД за изградба на базна 
станица за мобилна телефонија на КП Бр. 
731 м.в. Вац Лозје, КО Братин Дол, 
Општина Битола. 

19.3.4 ЛУПД за изградба на базна 
станица за дигитално полициско радио – 
Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – 
Општина Битола, 

19.3.5 ЛУПД за изградба на полигон за 
обука на возачи на дел од КП Бр. 33 м.в. 
,,Хектари“ КО Горно Оризари – Општина 
Битола, 

19.3.6 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Б3 м.в. ,,Чакал“ КО Нижеполе Опш-
тина Битола, 

19.3.7 ЛУПД за изградба на пречис-
тителна станица на КП Бр. 25/3 КО Битола 5 
– Општина Битола, 

19.3.8 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена А1 на КП Бр. 18052 КО Битола – 
Општина Битола, 

19.3.9 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2, Г3 и Г4 на КП Бр. 788 м.в. 
,,Довлеџик“ КО Битола – Општина Битола, 

19.3.10 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2 на КП Бр. 96/2 КО Породин – 
Општина Битола, 

13.4. ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА 
13.4. 1 с. Буково, 
13.4. 2 с. Бистрица, 
13.4. 3 с. Крстоар, 
13.4. 4 с. Крклино, 
13.4. 5 с. Кукуречани,  
13.4. 6 с. Српци,  
13.4. 7 с. Секирани, 
13.4. 8 с. Габалавци, 
13.4. 9 с. Црновец, 
13.4. 10 с. Доленци, 
13.4. 11 с. Ѓавато, 
13.4. 12 с. Кажани,  
13.4. 13 с. Маловишта 
 

III . ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА 
 
Финансирањето на урбанистичките пла-

нови од оваа Програма, согласно со чл. 16 
од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) се врши од 
средства на: 

 
• Буџетот на Општина Битола, 
• Средства на заинтересирани правни и 

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

• Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој 
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• За изработување на урбанистички пла-
нови со кои се реализираат проекти од 
значење за Републиката и општините, 
Владата на Р. Македонија донесува 
Програма за приоритетна изработка на 
урбанистички планови. Финансирањето 
на урбанистичките планови од оваа 
Програма, согласно со чл. 22 од Законот 
за просторно и урбанистичко плани-
рање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), е финан-
сирана од Буџетот на РМ или од буџе-
тите на општините. 

  
IV . РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 
За реализација на Програмата се подне-

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

 
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

• Во текот на годината, зависно од потре-
бите Годишната Програма може да се 
менува и дополнува. 

• Општина Битола ќе распише јавни 
повици за доставување на иницијативи 
за изработка на урбанистички планови 
од страна на заинтересирани правни и 
физички лица во текот на годината 
согласно член 21 од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16) 

• Реализацијата на Програмата ќе биде со 
динамика согласно со поднесените ини-
цијативи и приливот на средства, наве-
дени во предходниот дел. 

• Изработување на урбанистичките плано-
ви вршат правни лица кои поседуваат 
лиценца за изработување на урбанис-
тички планови, согласно со чл. 16 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) 

• За реализација на оваа Програма е за-
должена Комисијата за урбанизам и 
заштита на животната средина при Со-
ветот на Општина Битола, Комисијата за 
урбанизам формирана од Градоначал-
никот на Општина Битола, согласно  

чл. 23 од Законот за просторно и урба-
нистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) 
и Одделението за урбанистичко плани-
рање и заштита на животната средина на 
Општина Битола. 

• Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општина Битола, а 
во електронска форма во информа-
цискиот систем е-урбанизам; 

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

 
Бр.09-125/17         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2017 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-1471/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на својата 
седница, одржана на 23.12.2016 година, 
донесе 
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П Р О Г Р А М А 
за економски развој во Општина Битола за 2017 год. 

 
Со програма се уредуваат изворите на средствата и наменското трошење на истите согласно 

законските прописи кои ја регулираат оваа материја. 
Програмата претставува континуитет на работите од претходните програми и обврски што 

треба да бидат завршени во 2017 година. 
Сите проекти кои биле во приоритетната листа во Програмата за 2016 година, а не се 

завршени во тековната година се составен дел на оваа програма. 
 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА на програмата за економски развој во 
Општина Битола за 2017 година 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА на Програмата за економски развој во 

Општина Битола За 2017 година 
       
Ред. Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 722315 
Планирани средства од Буџетот на  
Општината (административни такси) 3.000.000,00 

2 725939 Останати неданочни приходи 25.064.509,00 

 ВКУПНО: 28.064.509,00 
 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА на Програмата за економски развој во 
Општина Битола За 2016 година 

 
Ред. 
Бр. шифра Расходи Износ 

1 46 
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ 
 3.000.000,00 

1.1 464 990 Други трансфери 3.000.000,00 

2 482 
ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
 25.064.509,00 

2.1 482 110 

Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на улици и патишта 
 11.580.066,70 

2,2 482 210 

Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на мостови 
 500.000,00 

2,3 482 310 

Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на колектори и пречистителни станици 
 7.232.953,00 

2.4 482 610 

Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на споменици 
 300.000,00 
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2.5 482 710 
Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на капацитети за водоснабдување 1.493.922,40 

2.6 482 810 
Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на капацитети за енергетика 1.780.791,9 

2.7 782 910 
Подготвување на проекти, вклучување на  
дизајан на други објекти 2.176.775,00 

  СÈ ВКУПНО: 28.064.509,00 
 
Дел од средствата од оваа Програма ќе бидат вложени за изработка на техничка 

документација на објекти кои се дефинирани со листа на објекти која е дадена како ПРИЛОГ 1  
Расходите за набавка на проектна документација (техничка документација, фисибилити 

студии и сл.) ќе се извршуваат согласно динамиката на приливот на средствата и утврдената 
листа на приоритетните објекти. 

Листите за приоритетни објекти ја утврдува Советот на општината и е составен дел на оваа 
Програма (ПРИЛОГ 1 ) 

 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот, Комисијата за економски 

развој и Одделението за економски развој при Секторот за економски развој, јавни дејности и 
информатичка технологија на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила веднаш по изгласување од Советот на Општина Битола, а ќе 
се применува до крајот на годината, односно до донесување на Програмата за 2019 г. 

 
Бр.09-125/18                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.                   на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а               д-р Силвана Ангелевска 
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ПРИЛОГ 1 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА ( ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА,  

ГЕОДЕТСКИ И ДР. ЕЛАБОРАТИ СОГЛАСНО ЗАКОН) 
 

Ред. 
бр. ЛОКАЦИЈА / УЛИЦА 

Подготвување 
проектина улици и 

л.патишта, 
мостови,споменици 

(482110, 210,610) 

Подготвување на 
проекти за на 

пречист станици и 
колектори (482310) 

Подготвување 
на проекти за 

водоснабдување 
(482710) 

Подготвување на 
проекти за 
енергетски 
капацитети 

(482810) 

Подготвување на 
проекти за други 
објекти (482910) 

ВКУПНО 

1 ОТВОРЕН КАНАЛ 
АРМ  300.999,00           300.999,00  

 ул. ЃОРГИ ДИМИТРОВ  176.775,00  106.065,оо   53.032,50   17.677,50     353.550,00  
2 ул. 11-ти ОКТОМВРИ  70.805,90   38.621,40     19.310,70     128.738,00  
3 нас СТРЧИН  300.000,00   200.000,00   100.000,00       600.000,00  

4 
СТРЧИН ОСНОВНИ 
ОСТАТОК ОД 
ХИДРОТЕЈА 

 43.623,50   38.776,50   9.694,00   4.847,00     96.941,00  

5 
УЛИЦИ ВО д. 
ОРИЗАРИ-2 УРБАНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

 105.280,00           105.280,00  

6 УЛ.16-та  317.844,80       136.219,20     454.064,00  

7 УЛИЦИ ВО с. 
КРКЛИНО  35.556,00           35.556,00  

8 УЛИЦИ ВО с. ЃАВАТО  59.000,00           59.000,00  
9 СТРЧИН ВТОРА ФАЗА  1.100.000,00   600.000,00   300.000,00       2.000.000,00  

10 КРУЖЕН ТЕК 
СОКОТАБ 250.000,00  150.000,00   100.000,00       500.000,00  

11 

М5 КОРЕКЦИЈА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ (ОД 
ПРИЛЕП И КОН 
РЕСЕН) 

450.000,00  270.000,00   135.000,00   45.000,00     900.000,00  

12 

ОДРЖУВАЊЕ НА 
КОЛОВОЗ КАЈ С. 
КАЖАНИ ДО 
С.ДОЛЕНЦИ 

550.000,00         550.000,00 

13 

ПРОШИРУВАЊЕ НА 
МОСТ НА Р. 
ШЕМНИЦА ВО 
С.ЛЕРА 

300.000,00          300.000,00  

14 АСФАЛТИРАЊЕ НА 
УЛИЦИ ВО С. ОСТРЕЦ 176.000,00         176.000,00 

15 
КОЛЕКТОРСКИ 
СИСТЕМ ВО С. 
ОСТРЕЦ 

   176.000,00        176.000,00 

16 с.ЕГРИ 81.000,00         81.000,00 

17 с. ДРАГАРИНО (кај 
црквата) 192.000,00         192.000,00 

18 с.РОТИНО 175.000,00         175.000,00 
19 с.БАРЕШАНИ 180.000,00         180.000,00 

20 с. МАГАРЕВО-
ТРНОВО 182.898,00         182.898,00 

21 с. ДИХОВО (пред мост 
кај филтерница) 195.000,00         195.000,00 

22 с.ЛАЖЕЦ (пат до 
црквата) 177.000,00         177.000,00 

23 с.КРЕМЕНИЦА (една 
улица) 195.000,00         195.000,00 

24 с. МЕЏИТЛИЈА 185.000,00         185.000,00 
25 с. ЖАБЕНИ 225.000,00         225.000,00 
26 Ул. „АСНОМ“ 77.412,50  35.187,50  21.112,50  7.037,50    140.750,00 
27 Ул. „Стив Наумов“ 163.062,00  108.708,00        271.770,00 

28 

КРСТОСНИЦА КАЈ 
ТРИАНГЛ 
(ПАРТИЗАНСКА со 
МАКЕДОН. 
ГЕМИЏИИ) 

338.778,00  237.144,60  101.633,40     677.556,00 

29 с. БУКОВО 850.000,00  602.000,00        1.452.000,00 

30 Л.П. Ново Змирново-с. 
Црнобуки 50.000,00         50.000,00 

31 Л.П. С. Барешани 420.000,00         420.000,00 
32 Л.П. Брусник 520.000,00         520.000,00 

33 
КРУЖЕН ТЕК КАЈ 
ТЕХНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

242.500,00  169.750,00  72.750,00     485.000,00 

34 Улици во с. Раштани 410.000,00         410.000,00 

35 
Проекти за рушење на 
оштетени објекти и 
постојни објекти 

         250.000,00  250.000,00 

36 
Проекти за партерно 
уредување на школски 
дворови во ОУ и СЦУ 

         550.000,00  550.000,00 

37 

Санација и 
реконструкција на 
објекти во сопственост 
на општина Битола 

         1.126.775,00  1.126.775,00 
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38 

Планска документација 
за проект 
,,Пречистителна станица 
на општина Битола“ 
финансиран од ИПА 
прог на ЕУ) 

1.130.132,00  3.900.000,00        5.030.132,00 

39 
Ентериерно уредување 
со акустика на Кино 
Манаки 

         250.000,00  250.000,00 

40 ул Борис Кидрич-13-ти 
Јили 218.400,00  109.200,00   109.200,00   109.200,00    546.000,00 

41 Ул. позади Кеопс-
Декорпод 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00   184.000,00 

42 ул.Реонски пазар-
Михајло Андоновски 90.000,00  45.500,00  45.500,00  45.500,00    226.500,00 

43 35 кв кабел околу 
Стадион        1.000.000,00    1.000.000,00 

44 ул. ,,Ари Ангеловски,, 400.000,00         400.000,00 
45 ул. Довлеџик 600.000,00  250.000,00  250.000,00  200.000,00    1.300.000,00 

46 Мост на р. Драгор на 
ул.Довлеџик 500.000,00         500.000,00 

47 ул. Зборска             
48 ул. Сррмашево             
49 ул.Неготино             
50 ул.7-ми Јули             
51 ул. Панде Кајзерот             
52 ул. 2-ри Август             
53 ул.10-та             
54 ул.11-та             
55 карк од ул. Козјак             
56 ул.,,15-ти Корпус,, 300.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,0о   750.000,00 

 ВКУПНО  12.380.066,70   7.232.953,00   1.493.922,40   1.780.791,90   2.176.775,00   25.064.509,00  

 
 
 
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 

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

на Комисијата за еднакви можности  
2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за работата 
на Комисијата за еднакви можности 2017, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-1471/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

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

Општина Битола на седницата одржана на 
23.12.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 2017 

1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ 
АКТИВНОСТИ 

Главната цел на оваа Програма е зајак-
нување на економската положба на жените 
во Општина Битола. Зајакнување на еко-
номската положба на жените ќе придонесе 
за унапредување на севкупниот социо - 
економски развој на општината. Еднаквите 
можности и родовата рамноправност ќе 
овозможат вклучување на жените во глав-
ните општествени текови и нивен зголемен 
придонес за општата благосостојба во 
општината.  

 
Стратегиска цел 1. Oлеснет пристап на 

жените до пазарот на трудот 
Оваа цел ќе се постигне преку следните 

резултати и активности: 
1.1. Зајакната способност на жените за 

прилагодување на потребите на пазарот на 
трудот. 

Во соработка со АВРМ и граѓанските 
организации, КЕМ ќе обезбеди кариерно 
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советување за невработените жени. Ќе биде 
обезбедена канцеларија и стручни лица кои 
ќе даваат кариерно советување за невра-
ботените жени, согласно побарувачката на 
пазарот на трудот и нивните лични афи-
нитети, способности и интереси. Граѓан-
ските организации ќе ја информираат цел-
ната група за достапната услуга. Дополни-
телно ќе бидат спроведени работилници со 
невработените жени за да се укаже на 
значењето на кариерното советување и да се 
обезбедат совети во насока на зголемување 
на нивната вработливост.  

Ќе биде изработена и емитувана кампања 
преку видео спот и флаери за поттикнување 
на практиканството, со што ќе се влијае на 
мотивацијата и на работодавачите и на 
невработените жени за искористување на 
оваа можност. Видео-спотот и флаерите ќе 
ги акцентирааат придобивките за двете 
страни.  

1.2. Намален број огласи со дискри-
минаторски елементи 

Ќе биде организирана кампања за подо-
брување на транспарентноста на постапките 
за вработување. Преку трибини и дистри-
буција на лифлет/брошура ќе биде нагласено 
значењето на транспарентноста во процесот 
на регрутација квалитетни вработени. КЕМ и 
граѓанските организации ќе ги следат 
огласите за вработување огласени преку 
АВРМ, медиумите, агенциите за вработување 
и сл., и ќе изработат анализа за нивната усо-
гласеност со постојната законска легислатива 
за спречување и заштита од дискриминација. 
Извештајот ќе содржи препораки за работо-
давачите засновани на добри практики и ќе 
биде јавно промовиран. 

Во соработка со АВРМ, граѓанските 
организации и Стопанската комора ќе биде 
изработен, испечатен и јавно промовиран 
водич за ефективно вработување засновано 
на еднакви можности. Водичот ќе понуди 
аргументи дека еднаквите можности ги 
поттикнуваат профитното работење и ќе 
содржи практични совети за работодавачите 
како да обезбедат еднакви можности за сите 
при вработување и во секојдневното рабо-
тење. Ќе бидат вклучени примери на добри 
практики кои го применуваат принципот на 
еднакви можности во секојдневното 
работење. 

1.3. Зголемено користење на владините 
мерки за вработување од страна на жените 

Во соработка со АВРМ и граѓанските 
организации, КЕМ ќе иницира и спроведе 
истражување и анализа за информираноста 
на невработените жени за понудените 
владини мерки за вработување. Информи-
раноста и потребите на жените од рурал-
ните подрачја ќе бидат вклучени во истра-
жувањето. Извештајот од истражувањето ќе 
биде отпечатен и промовиран. Тој ќе 
содржи препораки за јавниот и за гра-
ѓанскиот сектор за координирана работа во 
насока на подобрување на информираноста 
на невработените жени. Врз основа на 
наодите од извештајот, ќе бидат спроведени 
активности за афирмација и промоција на 
можностите што ги нудат владините мерки 
за вработување. Оваа активност ќе има 
кампањски карактер и ќе се одвива низ 
неколку форми: трибини, работилници, 
изработка и дистрибуција на флаери, огла-
си, гостувања и соработка со медиумите 
итн. КЕМ, АВРМ и граѓанските органи-
зации ќе настапат заеднички во реализа-
цијата на овие чекори. 

 
Стратегиска цел 2. Зголемен број жени 

претприемачи 
Ќе бидат преземени мерки за да се пот-

тикне самовработувањето, т.е. започну-
вањето сопствен бизнис и регистрирањето 
на жените од руралните средини како 
земјоделки. Овие активности ќе бидат 
спроведени во соработка со граѓанските 
организации, АВРМ и АФПРЗЗ, Локален 
акциски план за економско јакнење на 
жената во Општина Битола 2016-2017, кои 
ќе ги презентираат постојните можности. Се 
очекува да бидат постигнати следните 
резултати: 

2.1. Зголемен интерес на невработените 
жени за сопствен бизнис (самовработување) 

Четири пати годишно ќе бидат орга-
низирани отворени денови за жени-прет-
приемачки, со цел да се промовираат 
добрите практики и позитивните примери. 
Настаните ќе претставуваат можност за 
споделување и размена на информации 
искуства помеѓу невработените и жените-
претприемачки кои основале и успешно 
водат сопствен бизнис. Особено ќе се обрне 
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внимание на презентирањето позитивни 
примери на претприемачки кои сопствените 
бизниси ги започнале со поддршка од 
владините (или други) мерки за самовра-
ботување. КЕМ, во соработка со граѓан-
ските организации и бизнис секторот, ќе 
нуди поддршка на старт-ап бизниси на 
жени. На заинтересираните ќе им биде 
понудена обука за развој на бизнис-пла-
нови. Ќе бидат организиран конкурс за 
најдобрите старт-ап планови, на којшто 
најдобрите учеснички ќе добијат парични 
награди (т.е. финансиска поддршка за 
реализација на идејата) и промоција. 

2.2. Зголемен број жени-регистрирани 
земјоделки 

Ќе бидат организираат промотивни нас-
тани за информирање на граѓанките и 
граѓаните од руралните средини за пос-
тојните можности за жените-земјоделки. 
Исто така, ќе биде понудена едукација – 
практични обуки за потребните чекори што 
жените треба да ги преземат за да се 
регистрираат како земјоделки и да се 
пријават за користење на државните субвен-
ции и поволности. 

 
Стратегиска цел 3. Зголемени мож-

ности за кариерен напредок на жените 
Ќе се влијае врз јавната свест која 

честопати знае да биде ограничувачки врз 
кариерниот напредок на жените. Истовре-
мено ќе се поттикне дискусија за потреб-
ната поддршка што им е потребна на 
вработените жени за нивниот кариерен 
напредок. Постигнувањето на оваа цел се 
очекува преку следните резултати: 

3.1. Зајакната свест за потребата и 
предностите на обезбедувањето еднакви 
можности за жените и мажите 

Ќе биде спроведена мини-кампања за 
надминување на стереотипите и предра-
судите кон жените од аспект на тради-
цијата, религијата и етиката. Локалните 
медиуми ќе бидат клучните партнери кои ќе 
овозможат емитување на видео-спотот што 
ќе се изработи за оваа намена. Ќе бидат 
изработени и дистрибуирани лифлети. Ќе 
бидат организирани јавни настани за 
промовирање на позитивни примери-жени 
кои оствариле успешни кариери кои ќе 

разменуваат мислења и искуства со 
присутните граѓани и граѓанки. 

3.2. Промовирана потребата за достапни 
сервиси за поддршка на вработените жени 
во извршување на семејните обврски 

Ќе биде направена анализа на потребата 
од достапни сервиси за поддршка на вра-
ботените жени во извршувањето на семеј-
ните обврски (пример: градинки со флекси-
билно работно време, згрижување на воз-
расните членови на поширокото семејство и 
сл.). Извештајот од анализата ќе содржи 
препораки за потребните чекори да се 
обезбедат бараните сервиси на локално 
ниво. Од друга страна, јавноста и во прв ред 
бизнис секторот ќе бидат информирани за 
потребата и можностите за достапни сер-
виси за поддршка на вработените жени. 
Особено внимание ќе биде посветено на 
достапните владини субвенции и можнос-
тите за јавно-приватно партнерство на ова 
поле. Овие активности ќе бидат направени 
во директна соработка со стопанската 
комора и бизнис секторот. 

 
Стратегиска цел 4. Подобрена сора-

ботка помеѓу клучните актери за родова 
рамноправност 

Зајакнувањето на соработката ќе овоз-
можи координација и синергија во делува-
њето на Општина Битола, јавните институ-
ции во општината (локалните и подрачните 
единици на националните институции) и 
граѓанскиот сектор за родова рамно-
правност на локално ниво. Подобрувањето 
на видливоста на КЕМ ќе ја поттикне 
соработката со бизнис секторот. 

Оттука, оваа цел се очекува да биде 
постигната преку следните резултати: 

4.1. Подобрена соработка помеѓу 
граѓанскиот и јавниот сектор за родова 
рамноправност 

КЕМ ќе организира редовни состаноци 
на претставници на општинската админис-
трација јавните институции во општината 
(локалните и подрачните единици на на-
ционалните институции) и граѓанскиот 
сектор, активни на полето на родовата 
рамноправност. Исто така, КЕМ ќе обез-
беди вклучување на граѓанските организа-
ции во одлучувањето на општинско ниво за 
родово сензитивните прашања, преку кон-
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султации и дебати. Третата мерка опфаќа 
јакнење на капацитетот на КЕМ, Општина 
Битола и јавните институции за подготовка, 
спроведување и администрирање на проек-
ти финансирани од фондовите на ЕУ. Со 
надворешна експертска поддршка ќе бидат 
развиени пријави (проекти) кои ќе бидат 
поднесени до механизмите за финансирање 
со ЕУ. Дополнително, обучените институ-
ции и партнерски граѓански организации 
самостојно ќе развијат и други проекти (без 
експертска поддршка), што ќе овозможи 
практична примена на стекнатите знаења. 
Сите проекти ќе бидат развиени во парт-
нерство со граѓански организации кои ќе 
учествуваат во нивното спроведување. 

4.2. Подобрена промоција на КЕМ 
За промовирање на сопствените актив-

ности, КЕМ ќе преземе неколку активности: 
Ќе биде изработен промотивен лифлет за 
објаснување на улогата и задачите на 
комисијата. КЕМ ќе воспостави практика на 
изработка на квартален е-информатор што ќе 
биде дистрибуиран до поширок круг заинте-
ресирани актери на локално и национално 
ниво. Дел од промотивните активности ќе 
бидат спроведувани на социјалните мрежи 
(Фејсбук). Конечно, КЕМ ќе ја продолжи 
воспоставената добра соработка со локалните 
медиуми за презентирање на сопствените 
активности, вклучувајќи ги активностите 
предвидени во овој акциски план. 

 
Стратегиска цел 5. Зголемување на 

учеството на жените и мажите во 
донесувањето на одлуки и пристапот до 
ресурси во Општина Битола 

5.1. Зголемено учество на жените во 
процесот на донесувањето на одлуки  

Јакнење на жени / мажи идни раково-
дители преку работилници и обуки. 

5.2.Учество на жените во политика  
Дебати, обуки, работилници, воспоста-

вување соработка со граѓанскиот сектор за 
важноста на учеството на жената во јавниот 
и политичкиот живот. 

 
Стратегиска цел 6. Родова еднаквост 

преку образование 
6.1. Квалитативна анализа на причините 

за помал опфат на девојчиња во некои 
училишта 

 6.2. Премостување на родовиот јаз во 
технички науки 

 
Стратегиска цел 7. Родова еднаквост 

преку култура 
7.1. Промоција на родова рамноправност 

– Прослава на меѓународниот ден на  
 женските права - 8 март 
 7.2. Прослава на ден на мајката и ден на 

таткото 
 7.3. Поставување на претстави од жен-

ски автори 
 
Стратегиска цел 8. Родова еднаквост 

преку медиуми 
 8.1. Истражувачки стории за нерамно-

правност 
 8.2. Обука за новинари за родова еднак-

вост 
  
Стратегиска цел 9. Родова еднаквост 

преку здравство 
 9.1. Подигање на свест за репродуктивно 

здравје  
 9.2. Превенција од сексуални болести 

ХИВ/СИДА 
 
Стратегиска цел 10. Родова еднаквост 

преку активности против родово осно-
вано насилство и трговија со луѓе 

 10.1. Организирање на посебен тип на 
обуки за јакнење на самодовербата на жена 
жртви на семејно насилство за отварање на 
сопствен бизнис и давање на мали грантови  

 10.2. Отварање на целодневна СОС 
телефонска линија за жртвите на насилство. 

 
Стратегиска цел 11. Родова еднаквост 

преку комунални дејности 
 11.1. Унапредување на јавно осветление 
 11.2. Уредување на дворовите на 

детските градинки 
 
Вкупен буџет за реализација на оваа 

Програма е 700.000,00 ден. учество на 
Општина Битола  

Оваа Програма ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“ 

 
Бр.09-125/19         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

Битола за туризмот за 2017 година 

1. Ја објавувам Програмата на Општина 
Битола за туризмот за 2017 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
на Општина Битола за туризмот  

за 2017 година 

„Битола, атрактивна туристичка 
дестинација“ 

 
Општина Битола со својата местоположба 

(непосредната близина со Р.Грција членка на 
ЕУ, поставеноста на историски важната рура, 
позната како патот VIA EGNATIA, блискоста 
до охридскиот и солунскиот аеродром, 
природото богатството (планината Баба со 
единстевна флора и фауна, потенцијалите за 
развој на зимските спортови итн.),културните 
атрактивности (богатата историјата и 
традиција, културни споменици и знаме-
нитости, манифестации и фестивали) ги има 
сите предуслови за развивање на туризмот 
како еден од најважите двигатели на 
општествениот развој. 

Тому поради ова Општина Битола во 
стратегијата за социо-економски развој 

особен акцент му придава на развојот на 
туризмот како глобален тренд и гранка со 
исклучителен потенцијал и можности. Во тој 
контекст оваа предлог програма нуди низа 
мерки, активности, проекти и иницијативи 
чија цел е динамичен и комплементарен 
развој на туризмот во Општина Битола. 

Постигнувањето на таа цел е можно со 
мобилизирање на сите потенцијали и 
субјекти во правец на подигање на нивото 
на организациска поставеност, координа-
ција, стандардизација, валоризација и про-
моција на на туристичките потенцијали 
поставувајќи ја Битола на врвот на мапата 
на туристичките дестинации во регионот. 

Во продолжение се претставени сет на 
активности, мерки , иницијативи и проекти 
кои во правец на постигнување на визијата , 
„Битола, атрактивна туристичка дести-
нација“. 

 
1. Отворање на туристички инфо биро и 

промоција на истото. 
Досегашното искуство покажа дека 

постоењето на информативно-туристичко 
биро или пункт е основен стандард во сите 
развиени туристички средини. Освен про-
мотивната функција како објект, неговата 
улога е информативно-промотивна како кон 
туристичките посетители така и кон турис-
тичките субјекти од градот: давање на 
информации за сместување, посета на зна-
менитости (Стара турска чаршија, антички 
град Хераклеја, Музеј на град Битола, 
Градскиот часовник со Широк Сокак, 
,,Меморјален парк на Евреите од Битола“ и 
др), влезници за настани и манифестации, 
објекти, продажба на туристичка мапа, 
водич, разгледници и сл.  

Во зависнот од развојот на ситуацијата 
обврските и активностите на инфо бирото 
можат да се зголемуваат во правец на 
подобрување на туристичката промоција на 
Битола односно ова биро да ја игра улогата 
на извршно тело на програмата за развој на 
туризмот. 

Функцијата на бирото налага истото да 
биде лоцирано на препознатлива локација 
во централното градско јадро (искуствата 
покажаа дека е добро да биде со излог, 
достапен и во објект со културно-историско 
значење ) или слична атрактивна локација. 
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2. Промотивни активности 
 
Опис на активности 

• Издавање на туристички брошури 
• Туристички разгледници  
• Мапа на градот 
• Изработка на маскота на градот-проект 
• Избор и промоција на туристичко лого 

на Битола 
• интеренет промоции на домашни и 

странски портали, публикации и сл. 
• саеми и други туристички манифестаци 
• Промотвни активности за обука на 

локалното население за подобар однос 
кон туристите. 

• Промоција и стимулирање на велоси-
педскиот туризам 

• Формирање Туристичка волонерска 
патрола-ТИМ 

• Развој на туристички производ - Брен-
дирање на туристички производ  

• обуки и стандардизација на туристич-
ките субјекти 

• Destination management organization – 
имплементација, 

• Мапирање и промовирање на локални 
знаменитости (Стара турска чаршија, 
антички град Хераклеја, Музеј на град 
Битола, Градскиот часовник со Широк 
Сокак, ,,Меморјален парк на Евреите од 
Битола“ и др) 

 
Промотивните активности се и тоа како 

важен во процесот на подобрување на 
туристичката понуда, привлекување и ани-
мирање на посетители и сл. Добро под-
готвената промотивна стратегија, квали-
тетно публикуваните промотивни матери-
јали, нивната соодветна дистрибуција , се 
основни стандарди во промоцијата на 
туризмот на една средина.  

 
Имплеменатција: Фебруари-Октомври 

 
3. Инфраструктурни проекти и 

инвестиции 
Опис на активности 

• Проект за ревитализиација на старата 
чаршија - соработка на Општина Битола 
Мин.за култура 

• Туристичка сигнализација 2 фаза 
• Изградба на велосипедски патеки по 

ДУП. 
• Поддршка на иницијативи за уредување 

и промовирање на нови микро локации 
за туристички излетишта 

• санирање на постоечки инфо киосци (3) 
 
Дел од наведените проектни активности 

во делот на инфраструктура се предвидени 
како развојна компонента или фазно 
започнати во предходниот период , а ќе се 
реализираат во наредниот развоен приод во 
зависност од можностите. Дел од актив-
ностите се опфатени со програмите на 
другите одделенија надлежни за инфра-
структура и сообраќај.  

 
4. Тековни активности на одговорните 

лица за туризам 
 

• Контакт со ЗЕЛС и Агенција за промо-
ција и поддршка на туризмот  

• Контакт и поддршка на чинителите на 
туризмот во Општина Битола 

• Одржување на средби, состаноци, обу-
ки, работилници и др.со членовите за 
Координативното тело за туризам 

• Иницирање акции, промотивни актив-
ности, проекти и сл. во насока на подо-
брување на условите за работа во 
областа на туризмот, и поквалитетна 
туристичка понуда на Битола. 

• Посета на значајни туристички манифес-
тации и воспоставување контакти од 
важност за развој на туризмот во 
Општина Битола. 

• Одржување на база на податоци на 
туристички субјети и лиферување ин-
формации од важност за истите. 

• Други активности во правец на развој на 
туризмот во Општина Битола 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Програмата за туризам во Општина 
Битола за 2017 година 

 
Ред. 
Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 725939 Останати неоданочни 
приходи 1.300.000,00 

 ВКУПНО: 1.300.000,00 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА  
на Програмата за туризам во Општина 

Битола за 2017 година 
 

Ред. 
Бр. 

Про–грама 
Г2 Расходи Износ (ден.) 

1 424210 

Отворање на 
туристички инфо 
биро и промоција 
на истото. 

400.000,00 

2 425 920 Промотивни 
активности 600.000,00 

3 480 (140,190) 

Инфраструктурни 
проекти и 
инвестиции 
(мапирање, 
опрема) 

220.000,00 

4 426 (310,410) 

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

80.000,00 

  ВКУПНО: 1.300.000,00 

 
Структурата на поединечните трошоци 

во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе се определува согласно спроведените 
јавни набавки за истите. 

Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола 

 
Бр.09-125/20         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Измените и дополнувања 

на Програмата на Општина Битола за 
туризмот за 2015 - 2017 година 

1. Ги објавувам Измените и дополну-
вањата на Програмата на Општина Битола 
за туризмот за 2015 - 2017 година, донесени 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ПРОГРАМАТА на Општина Битола за 

туризмот за 2015 - 2017 година 

„Битола, атрактивна туристичка 
дестинација“ 

 
Општина Битола со својата местоположба 

(непосредната близина со Р. Грција членка 
на ЕУ, поставеноста на историски важната 
рура, позната како патот VIA EGNATIA, 
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блискоста до охридскиот и солунскиот 
аеродром, природото богатството (планината 
Баба со единстевна флора и фауна, потен-
цијалите за развој на зимските спортови 
итн.), културните атрактивности (богатата 
историјата и традиција, културни споменици 
и знаменитости, манифестации и фестивали) 
ги има сите предуслови за развивање на 
туризмот како еден од најважите двигатели 
на општествениот развој. 

 
Тому поради ова Општина Битола во 

стратегијата за социо-економски развој 
особен акцент му придава на развојот на 
туризмот како глобален тренд и гранка со 
исклучителен потенцијал и можности. Во 
тој контекст оваа предлог програма нуди 
низа мерки, активности, проекти и ини-
цијативи чија цел е динамичен и компле-
ментарен развој на туризмот во Општина 
Битола. 

 
Постигнувањето на таа цел е можно со 

мобилизирање на сите потенцијали и 
субјекти во правец на подигање на нивото 
на организациска поставеност, коорди-
нација, стандардизација, валоризација и 
промоција на на туристичките потенцијали 
поставувајќи ја Битола на врвот на мапата 
на туристичките дестинации во регионот. 

 
Во продолжение се претставени сет на 

активности, мерки , иницијативи и проекти 
кои во правец на постигнување на визијата, 
„Битола, атрактивна туристичка дести-
нација“. 

 
1. Отворање на туристички инфо биро 

и промоција на истото. 
 
Досегашното искуство покажа дека 

постоењето на информативно-туристичко 
биро или пункт е основен стандард во сите 
развиени туристички средини. Освен про-
мотивната функција како објект, неговата 
улога е информативно-промотивна како кон 
туристичките посетители така и кон турис-
тичките субјекти од градот (давање на ин-
формации за сместување, посета на знаме-
нитости, влезници за настани и манифес-
тации, објекти, продажба на туристичка 
мапа, водич, разгледници и сл.  

Во зависнот од развојот на ситуацијата 
обврските и активностите на инфо бирото 
можат да се зголемуваат во правец на 
подобрување на туристичката промоција на 
Битола односно ова биро да ја игра улогата 
на извршно тело на програмата за развој на 
туризмот. 

Функцијата на бирото налага истото да 
биде лоцирано на препознатлива локација 
во централното градско јадро (искуствата 
покажаа дека е добро да биде со излог, 
достапен и во објект со културно-историско 
значење) или слична атрактивна локација. 

 
Предвидена Имплементација -  

Март-Април 
 
1. Промотивни активности 
 
Опис на активности 
 

• Издавање на туристички брошур 4 
издание. 

• Туристички разгледници  
• Мапа на градот 
• Изработка на маскота на градот-проект 
• Избор и промоција на туристичко лого 

на Битола 
• Интеренет промоции на домашни и 

странски портали, публикации и сл. 
• Саеми и други туристички манифестаци 
• Промотвни активности за обука на 

локалното население за подобар однос 
кон туристите. 

• Промоција и стимулирање на велоси-
педскиот туризам 

• Формирање Туристичка волонерска 
патрола-ТИМ 

• Развој на туристички производ - Брен-
дирање на туристички производ  

• Обуки и стандардизација на турис-
тичките субјекти 

• Destination management organization - 
имплементација 

 
Промотивните активности се и тоа како 

важен во процесот на подобрување на 
туристичката понуда, привлекување и 
анимирање на посетители и сл.Добро 
подготвената промотивна стратегија, ква-
литетно публикуваните промотивни мате-
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ријали, нивната соодветна дистрибуција, се 
основни стандарди во промоцијата на 
туризмот на една средина.  

 
Имплеменатција: Фебруари -

Октомври 
 
2. Инфраструктурни проекти и 

инвестиции 
 
Опис на активности 
 

• ДУП за проект „Ниже Поле “туристички 
центар 

• Проект за ревитализиација на старата 
чаршија- соработка на Општина Битола 
Мин.за култура 

• Туристичка сигнализација 2 фаза 
• Изградба на велосипедски патеки по 

ДУП. 
• Поддршка на иницијативи за уредување 

и промовирање на нови микро локации 
за туристички излетишта 

 
Дел од наведените проектни активности 

во делот на инфраструктура се предвидени 
како развојна компонента или фазно започ-
нати во предходниот период, а ќе се 
реализираат во наредниот развоен приод во 
зависност од можностите и  

 
3. Тековни активности на одговорното 

лице за туризам 
 

• Контакт со ЗЕЛС и Агенција за про-
моција и поддршка на туризмот  

• Контакт и поддршка на чинителите на 
туризмот во Општина Битола 

• Одржување на средби, состаноци, обу-
ки, работилници и др.со членовите за 
Координативното тело за туризам 

• Иницирање акции, промотивни актив-
ности, проекти и сл. во насока на подо-
брување на условите за работа во облас-
та на туризмот, и поквалитетна турис-
тичка понуда на Битола. 

• Посета на значајни туристички манифес-
тации и воспоставување контакти од 
важност за развој на туризмот во 
Општина Битола. 

• Одржување на база на податоци на ту-
ристички субјети и лиферување инфор-
мации од важност за истите. 

• Други активности во правец на развој на 
туризмот во Општина Битола 

 
Програма за развој на туризмот во 

Општина Битола за 2015 
и динамика на имплементација и буџет 

 
Реден 
број 

Активност 
 
 

Време 
Буџет и извор 

на 
финансирање 

1. Отворање на 
туристички инфо 
биро и промоција 
на истото. 

Март - 
Април 

 

2. Промотивни 
активности 
 

Фебруари 
- 

Октомври 

 

3. Инфраструктурни 
проекти и 
инвестиции 
 

Тековна 
година 

300.000.00 
Буџетска 
ставка G20 
Потикнување 
на развој ан 
туризмот 

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

Тековна 
година 

 

 
Структурата на поединечните трошоци 

во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе ја определува Комисија составена од 
општинската администрација и стручни 
лица, врз основа на прибирање понуди за 
соодветни активности. Исплатата на 
трошоците ќе се врши од соодветните 
планирани ставки од Буџетот на Општина 
Битола 

 
Бр.09-125/21         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

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

Општина Битола за 2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за одржување 
на комунални објекти и инсталации, ло-
кални патишта и улици во Општина Битола 
за 2017 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со 
член 60 став 4 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на РМ“ бр.84/08; 
52/09; 144/09; 39/10; 124/10; 23/11; 53/11; 
44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; и 
166/14), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 23.12.2016 година, 
донесе 

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

инсталации,  локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2017 год. 

Со оваа програма се уредуваат изворите 
на средствата и наменското трошење на 
истите согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

 Програмата представува континуитет на 
работите од предходните програми и 
обврски што треба да бидат завршени во 
2017 год. 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА на програмата за 

одржување на комунални објекти и 
инсталации, локални патишта и улици 

во Општина Битола за 2017година 
 

ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА 

Агенција за државни патишта на РМ 
 

Ред. 
број Расходи Износ 

1. Одржување на улици во 
зимски период 10.927.946,40 

 
 ВКУПНО: 10.927.946,40 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за одржување на 

комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општина 

Битола за 2017 година 
 

Ред. 
број Шифра Извор на 

приходи Износ 

1. 717112 Надоместоци од 
комунална такси 12.053.360,00 

2. 741113 

Трансфери од 
буџетот на 
Агенцијата за 
државни патишта 
на РМ 

10.927.946,00 

 
  ВКУПНО: 22.981.306,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

На програмата за одржување на 
комунални објекти и инсталации, 

локални патишта и улици во Општина 
Битола за 2017 година 

 

  
 
Средствата во висина од 10.927.946,00 

денари кои се определени од Агенцијата за 
државни патишта на РМ се распределуваат 
на начин како што претходно потен-
циравме. 

  

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
  
 За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните дејнос-
ти и уредување на градежното земјиште на 
Општина Битола. Одделението за кому-
нални дејности и уредуввање на градежното 
земјиште врши координација во реализација 
на програмата. 

 Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Програмата за 2018 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.09-125/22         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2017 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Ред. 
број Шифра Планирани работи 

за изведување Износ 

1.  Реконструкција на 
улици  

 
  

Одржување на улици 
во зимски период 
(трансфер од 
Агенција за државни 
патишта) 

10.927.946,00 

  Одржување на улици 
во зимски период 2.570.342,00 

  ВКУПНО: 13.498.288,00 

2.  Регулирање на 
режим на сообраќај  

 
 424320 

Одржување на 
хоризонтална 
сигнализација 
(зебра + подолжна 
линија) 

4.000.000,00 

 
 424320 

Одржување на 
вертикална 
сигнализација 
(знаци и патоказни 
табли) 

1.000.000,00 

 
 424440 

Одржување и 
поправка на 
постоечка светлосна 
сигнализација-
семафори 

874.984,00 

 480190 Купување на друга 
опрема 3.258.034,00 

 482940 Надзор над изведбата 350.000,00 

  ВКУПНО: 9.483.018,00 

  ВКУПНО: 22.981.306,00 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со 
член 15 од Законот за комунални такси 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 64/05; 
92/07; и 123/12), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 23.12.2016 
година, донесе 

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

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2017 год. 

Со Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2017 година се врши 
распределба на средствата што на Општина 
Битола и припаѓаат согласно Законот за 
комунални такси за користење и одржување 
на јавното осветлување во сервисните и 
станбените улици. 

 Средствата од точка 1 на оваа Програма 
ќе се користат за тековна потрошувачка на 
електрична енергија и за одржување на 
инсталациите за осветлување во сервисните 
и станбените улици на подрачјето на 
Општината и тоа:  

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и 

одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 

2017година 
 

Ред. 
број Шифра Извор на 

приходи Износ 

1. 717116 

Надоместок од 
комунална дејност 
за улично 
осветлување 

72.241.807,00 

 
  ВКУПНО: 72.241.807,00 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Програмата за користење и 
одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Битола за 
2017година 

 

Ред. 
број Шифра 

Планирани 
работи за 

изведување 
Износ 

 
1. 421110 Електрична 

енергија 40.000.000,00 

 
2. 424440 

Поправки и 
одржување на 
опрема 

15.000.000,00 

 
3. 424390 

Одржување на 
улично осветление 
на други градби 

 
400.000,00 

 
4. 482820 

Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

13.241.807,00 

 
5. 482940 Надзор над 

изградбата 600.000,00 

 
6. 424440 Новогодишно 

украсување 2.000.000,00 

 
 

 
 ВКУПНО: 71.241.807,00 

 
 Треба да се нагласи дека Програмата 

е родово сензитивна. Имено, во програ-
мата во ставката Изградба на капаци-
тети во енергетиката се предвидува 
развој на нова мрежа на осветлување со 
што ќе се зголеми безбедноста и се 
одговори на потребите на жените. Со овој 
предлог во програма се предлага родово 
одговорен буџет во вкупен износ по оваа 
ставка од 13.241.807,00 денари. 

 
 Средствата планирани за трошоци за 

потрошената електрична енергија ќе ги 
реализира ЕВН „Електро-Битола“ - Битола 
по утврдени микро реони за вклучување и 
исклучување на уличното осветлување. 

 Средствата планирани за трошоци за 
редовно одржување на инсталациите ќе ги 
реализираат регистрирани организации из-
брани по пат на јавен повик. 

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

 За спроведување на оваа Програма по 
однос на Динамиката и наменското корис-
тење на средствата ќе се грижи Одделе-
нието за комунални дејности и уредување 
на градежното земјиште на Општина 
Битола и Комисијата за јавни и комунални 
дејности. 

 Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањетоа a ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Програмата за 2018 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општинaта Битола “  

 
Бр.09-125/23         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за  

2017 година 

1. Ја објавувам Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2017 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 22 точка 9 од 

Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), а во врска со член 94 став (4) од 
Законот за градежно земјиште („Службен 

весник на РМ“ бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 
226/15; 31/16 и 142/16), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
23.12.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Битола  
за 2017 год. 

Оваа Програма претставува континуитет 
на преземените активности за уредување на 
градежното земјиште од претходните 
години, а во согласносност со донесениот 
Генерален план и детални урбанистички 
планови за Општина Битола. 

Со Програмата особено се утврдуваат: 
• Подрачјата на кои ќе се врши уредување 

на градежното земјиште; 
• Обемот на уредувањето и степенот на 

опремување на земјиштето со кому-
нални објекти и инсталации; 

• Извори на финансирање на уредува-
њето; 

• Пресметка на висината на надоместокот 
за уредување на градежното земјиштето; 

• Начин на здружување и насочување на 
средствата за уредување; 

• Динамика и мерки за извршување на 
Програмата. 

 
И покрај тоа што се дефинирани обвр-

ските за уредување на градежното земјиште 
со оваа Програма, истата е отворена за 
измени и дополнувања и во неа можат да 
бидат вградени и евентуални други задачи 
доколку има потреба и се создаваат услови 
за нивна ургентна реализација во текот на 
2017 год. 

 
ПОДРАЧЈА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ 

УРЕДУВАЊЕТО 
 
Во 2017 год. уредувањето на градежното 

земјиште ќе се врши според оваа Програма, 
а ќе бидат опфатени повеќе локации во 
градот и тоа: 

 

• локалитети на кои треба да се отпочне 
со градба оваа година; 

• локалитети на кои ќе се регулираат 
обврските од претходните години; 
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• локалитети на кои ќе се вршат при-
премни работи за објектите кои ќе се 
градат во 2017 год. и наредните години. 

• Поблиските податоци за подрачјата на 
кои ќе се врши уредувањето на градеж-
ното земјиште се дадени во поглавјето 
“Обем на уредувањето и степен на 
опремувањето на земјиштето со кому-
нални објекти и инсталации.” 

 
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

УРЕДУВАЊЕТО 
 
Извори за финансирање на уредувањето 

на градежното земјиште се утврдени 

согласно Правилникот за определување на 
обемот на уредување и степенот на опре-
мување на градежното земјиште со кому-
нални објекти и инсталации, надоместокот 
и начинот на здружување и насочување на 
средствата за уредување на земјиштето 
(„Сл.Гласник на Општина Битола“ бр.09/13 
и 01/14, и „Службен Весник на РМ“ 
бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15;)  

 
 
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА 
БИТОЛА ЗА 2017 ГОДИНА 

 
 

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

 
Ред. 
Бр. Шифра Извор на приходи Износ 

1 717137 Надоместок за уредување на градежното земјиште 76.303.365,00 

2 713311 Данок на промет на недвижности 50.000.000,00 

3 741115 Дотации од ДДВ 30.000.000,00 

  ВКУПНО: 156.303.365,00 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за уредување на градежното земјиште  

2017 год 
 

Ред. бр. Шифра Планирани работи за изведување Износ 

1 482120 Изградба на улици 28.500.000,00 
2 482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 4.107.801,00 
3 482200 Изградба на мостови 0,00 

4 482320 Изградба на пречистителни станици и колекторски 
системи 18.198.136,00 

5 482820 Изградба на капацитети за енергетиката 2.000.000,00 

6 482920 Изградба на други објекти 12.900.000,00 

7 482940 Надзор над изградбата 1.100.000,00 

  ВКУПНО I: 66.805.937,00 
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9 

482130 Реконструкција на улици  
38.000.000,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на улици 1.000.000,00 

482430 Реконструкција на депонија за отпад 0,00 

 ВКУПНО: 39.000.000,00 

10. 

   

82230 Реконструкција на мостови 0,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на мостови 0,00 

 ВКУПНО: 0,00 

11. 

   

482730 Реконструкција на капацитети за водоснабдување 12.485.433,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на 
капацитети за водоснабдување 

 
300.000,00 

 ВКУПНО: 12.785.433,00 

12. 

   

482330 Реконструкција на канализациони-колекторски 
системи 15.951.995,00 

482940 Надзор врз изведба на реконструкција на 
канализациони-колекторски системи 300.000,00 

 ВКУПНО: 16.251.995,00 

13. 

   

482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката 3.000.000,00 

482840 Надзор врз изведба на реконструкција на 
капацитети во енергетиката 100.000,00 

 ВКУПНО: 3.100.000,00 

14. 

   

482930 Реконструкција на други објекти 17.700.000,00 

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

 ВКУПНО: 18.000.000,00 

  ВКУПНО II: 89.137.428,00 

  ВКУПНО I + II: 156.303.365,00 

 
 
 
 
Треба да се нагласи дека Програмата е родово сензитивна. Имено, во Програмата во 

ставките Изградба на улици и Реконструкција на улици е предвидена изградба и 
реконструкција на улици заедно со тротоари за да се одговори на потребите и на мажите и на 
жените. Со овој предлог во програма се предлага родово одговорен буџет во вкупен износ по 
овие ставки од 66.500.000,00 денари. 
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А. ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

А1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БЛР1 (над каналот) 
• изградба на две станбени згради со катност П+4  

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.4 
• изградба на црква со катност П 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.8 
• Изградба и доградба на 4 станбени кули во „Областа“ П+9 и П+10 со 

продавници во приземјето 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ“ НА АГОЛОТ ОД ул. „ЖЕЛЕЗ-

НИЧКА“ И Р. ДРАГОР КАЈ НОВИОТ МОСТ 
• изградба на станбени згради П+4 и П+1 

 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, - БИТОЛА 
• изградба на 4 станбени згради  

А2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3;4 ДЕЛ И БУКОВСКИ ЛИВАДИ  
1 И 2 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ГОРНО ОРИЗАРИ 2;  СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА УШИЦИ 1 ДЕЛ 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ПОСТОЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ 
• изградба на индивидуални станбени згради 
• доградби и надградби 
• реконструкција на станбени згради 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА НАС. ДОВЛЕЏИК (кај кампингот) 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 МЕСНАНА ЗАЕДНИЦА ,,ДАМЕ ГРУЕВ,“ УРБАН БЛОК 18 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 ДУП „АРМ ЧЕТВРТ 2“ - БИТОЛА 
• изградба на индивидуални станбени згради 

А3. ИЗГРАДБА НА ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3 ДЕЛ ; Г.ОРИЗАРИ 2 И ПОСТОЕН 
ДЕЛ ОД ГРАДОТ 
• изградба на индивидуални деловни простории од П и П+1 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „СТРЧИН“ 
• изградба на приземни деловни објекти 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ИНДУСТРИСКА ЗОНА (Гоце Радосављевиќ) 
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) приземни 

 ДУП ЗА ДЕЛ ОД РАБ. ЗОНА СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА-НОВАЦИ 
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) 
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 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ВО ДОВЛЕЏИК НАД БЕНЗИСКАТА 
ПУМПА  
• изградба на деловни објекти  

 ДУП ЗА УШИЦИ БЛОК 5 БИТОЛА 
• изградба на деловни објекти 

 ДУП „АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ - БИТОЛА 
• изградба на деловни објекти 

А4. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

 ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКИ ПУМПИ 
• на локации одредени со ГУП и ДУП  

 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО СЕЛСКИ НАСЕЛБИ КАДЕ ИМА 
ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА 

 ДУП „АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ – БИТОЛА (бензиска 
пумпа, катни гаражи, енергетски објекти и инфраструктурни објекти) 

А5. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 

А6. ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ КОПЛЕКС ,,ЖАБЕНИ“ 

Б. ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ СО СРЕДСТВА ДОДЕЛЕНИ ОД 
ВЛАДАТА НА РМ СО ДОПОЛНИТЕЛНО КОФИНИНСИРАЊЕ НА ОПШТИНА 
БИТОЛА  
 

 АВТОПАТСКИ ВЛЕЗ ОД Г.ОРИЗАРИ ВО БИТОЛА 
 ИНФРАСТРУКТУРА ВО ИНДУСТРИСКА ЗОНА ,,ЖАБЕНИ,, 
 ИНФРАСТРУКТУРА 

 
ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ 
 
Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот 

на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма и тоа со основни и секундарни 
инфраструктурни објекти. 

 
1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА 
 

1.1.  СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 
 

 НАСЕЛБА ДОВЛЕЏИК – МОДУЛ 1  
• изградба на улична мрежа плато  

м²  500,00   х   2.200,00   =   1.100.000,00  
 

• изградба на атмосверска канализација 
м´  100,00   х   4.000,00   =   400.000,00  
    Вкупно:   =   1.500.000,00  
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1.2. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 5  
 

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

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

 
• изградба на водовод  

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

    Вкупно:   =   5.940.000,00  
 

1.3. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ“  
 

 ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО “ЈЕНИ МААЛЕ“  
 

• изградба на улична мрежа  

м²  3.000,00   х   2.200,00   =   6.600.000,00  
 

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

 
• изградба на водовод  

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

• изградба на улично осветление 
      =   1.500.000,00  
    Вкупно:   =   10.410.000,00  

 
1.4.  ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1“ – БИТОЛА 

 
• изградба на улици Сру2; Сру3; Сру4; Сту5б; 

м´ 1670,00       =   25.904.730,00  
 

• изградба на фекална канализација со приклучоци  
м´  500,00   х   11.500,00   =   5.750.000,00  

 
• изградба на атмосверска канализација Сру2; Сру3; Сру4; Сту5б; 

м´ 1706,00   х    =   3.415.340,00  
 

• изградба на приклучоци за атмосверска канализација 

      =   863.000,00  
 

• изградба на водовод  
м´  1.493,00  х     =   2.930.170,00  

 
• изградба на улично осветлување 

м´ 2.100,00 х      =   3.765.000,00  
     Вкупно:   =   42.628.240,00  
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1.4а ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ -ПРЕКУ ПРОЕКТ НА ВЛАДА НА РМ – 
МСИП-2ра ФАЗА 

 
• изградба на коловозна конструкција 

м²  9231,00   х   3700,00   =   34.156.700,00  
 

• изградба на атмосверска канализација  
м´  2307,00  х   3.000,00   =   6.922.000,00  

 
• изградба на водовод  

м´  720,00  х   2.330,00   =   1.676.800,00  
 

• изградба на улично осветлување 
      =   2.560.000,00  
    Вкупно:   =   45.315.500,00  

 
1.5.  ДУП “ИНДУСТРИСКИ БЛОК ЈУГ“ – БИТОЛА 

 
• изградба на коловозна конструкција 

м² 9.500,00   х   2.200,00   =   20.900.000,00  
 
 
2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА 
 

2.1.  ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО БЛР 1;2;3;4 ДЕЛ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  
 

• изградба на улична мрежа  
м²  900,00   х   2.200,00   =   1.980.000,00  

 
• изградба на фекална канализација  

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

• изградба на атмосферска канализација  
м´  1.000,00   х   4.000,00   =   4.000.000,00  

 
• изградба на водовод  

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

 
  ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ И ОФОРМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКО 

КОРИТО  

      =   1.000.000,00  
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2.2. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА – ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ДЕЛ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА  
• изградба на улична мрежа  

м²  4500,00   х   3.000,00   =   9.900.000,00  
 

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

 
• изградба на атмосферска канализација  

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

• изградба на водовод  
м´  500,00   х   3.000,00   =   1.500.000,00  
    Вкупно:   =   15.400.000,00  

 
 

2.3. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА - УШИЦИ 1 ДЕЛ 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  

 
• изградба на улици (коловоз асфалт) 

м²  1796,00   х  
  
2.000,00   =   3.591.750,00  

    Вкупно:   =   3.591.750,00 
 

2.4. ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2“ – БИТОЛА 
 

• изградба на фекална канализација со приклучоци  
м´  1465.00   х     =  15.661.600,00  

 
 

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

 
• изградба на коловозна конструкција профили 10; 10а и 9 

м´  1680,00  х     =   10.913.000,00  
    Вкупно:   =   10.913.000,00 

 
2.5. ПОСТОЕН ДЕЛ НА ГРАДОТ 

 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  

 
• изградба на канализација  

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

• изградба на водовод 
м´  300,00   х   3.000,00   =   900.000,00  

 
• интервенција на улично осветление 

      =   200.000,00  
    Вкупно:   =   2.510.000,00  
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2.6. БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1;2;3 ДЕЛ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  
• изградба на улици  

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

м´  200,00   х   4.700,00   =   940.000,00  
 

• изградба на водовод 
м´  200,00   х   3.000,00   =   600.000,00  
    Вкупно:   =   4.180.000,00  

 
2.7. ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

 
 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА 

СТРЧИН 
• изградба на улична мрежа  

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

• изградба на фекална канализација  
м´  300,00   х   4.000,00   =   1.200.000,00  

 
• изградба на атмосферска канализација  

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

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

 
• изградба на улично осветлување 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   9.300.000,00  

 
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА - 

НОВАЦИ 
 

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

 
•  изградба на фекална канализација  

м´  800,00   х   4.000,00   =   3.200.000,00  
 

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

 
• изградба на улично осветление 

      =   1.000.000,00  
    Вкупно:   =   9.800.000,00  
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 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ПАТОТ БИТОЛА – ГРЧКА ГРАНИЦА 
– МАЛО СТОПАНСТВО с.КРАВАРИ 
• изградба на фекална канализација  

м´  800,00   х   4.000,00   =   3.200.000,00  
 

• изградба на водовод 
м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  
    Вкупно:   =   6.200.000,00  

 
 ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТЕК НА ул. ВЛАДИМИР НАЗОР – КАЈ ЛОЗАР 

 
• изградба на улична мрежа  

м²  8.000,00   х   2.200,00   =   17.600.000,00  
 

• изградба на атмосферска канализација  
м´  400,00   х   4.000,00   =   1.600.000,00  

 
    Вкупно:   =   19.200.000,00  

 
 УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДРАГОР–ТРОТОАРИТЕ И УЛИЦАТА 

• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 
 

 ДОВРШУВАЊЕ НА УЛИЦА “ЖЕЛЕЗНИЧКА“ ЗАЕДНО СО ТРОТОАРИ И 
ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 

 
2.8. ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО ГУП 

• изградба на улици  
м²  2.000,00   х   2.200,00   =   4.400.000,00  

 
• изградба на канализација  

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

• изградба на водовод 
м´  300,00   х   3.000,00   =   900.000,00  

 
• изградба на улично осветление 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   7.210.000,00  

 
 

2.9. ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО УП во населено место-рурални средини 
 

• изградба на улици  
м²  2.000,00   х   2.000,00   =   4.000.000,00  

 
• изградба на канализација  

м´  1.000,00   х   4.000,00   =   4.000.000,00  
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• изградба на водовод 
м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  

 
• изградба на улично осветление 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   11.500.000,00  

 
2.10. ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ 

 
• изградба на улици  

   =   1.500.000,00  
 

• довод на цевковод за технолошка вода 
    =   3.000.000,00  

 
 

    Вкупно:   =   4.500.000,00  
 
Кога би се реализаирала Програмата во целост во 2017 г. би се извела следната 

инфраструктура: 
 

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

1 Улици - коловози  м²  46.186,00  181.986.180,00  

2 Фекална канализација  м´  6.815,00   42.721.600,00  

3 Атмосферска канализација м´ 6.513,00 24.200.340,00 

3 Водоводна инсталација  м´  6.930,00   18.856.970,00  

4 Улично осветлување      10.525.800,00 

5 Технолошка вода      3.000.000,00  

    Вкупно:  258.290.090,00  
 
 
 

 
ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И 

СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Пресметката на висината на надомес-

токот за уредување на градежното земјиште 
и степенот на уреденост на градежното 
земјиште се утврдува согласно Правил-
никот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на 

комунална инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците 
за уредувањето во зависност од степенот 
на уреденост во Општина Битола 
(„Сл.Весник наРМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16 и 142/16) 

Обемот и степенот на уредување и 
опремување на градежното земјиште со 
примарни и секундарни инфраструктурни 
објекти преставува: 

1. Опремување на земјиштето со основни 
инфраструктурни објекти во кои спаѓаат: 

 



ЧЕТВРТОК 29.12.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 16  –  СТР. 41 

• основни градски сообраќајници (магис-
трални и примарни)  

• магистрални и примарни водоводи за 
довод на вода во населбите и други 
водоснабдителни објекти  

• колектори на одвод на фекална и атмо-
сферска вода и пречистителни станици 

• Наведените работи учествуваат со 15 % 
од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. 

2. Опремување на земјиштето со секун-
дарни инфраструктурни објекти до парцела 
во кои спаѓаат: 
• Експропријација 10 % 
• Изработка на долен строј на улица  16 % 
• Изработка на горен строј 18 % 
• Изградба на фекална канализација 15 % 
• Изградба на атмосферска канализација 

10 % 
• Изградба на водоводна мрежа13 % 
• Поставување на улично осветлување 3 % 

 
Наведените работи преставуваат 85 % од 

надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 

Просечениот надоместок за уредување на 
градежното земјиште по 1 м² изградена 
корисна површина со почетен (базен) износ 
за месец Јануари 2017 год. се утврдува како 
следува: 

 
1. ГРАДСКИ РЕОН 
 
Колективна и индивидуална станбена 
изградба 

• Екстра зона … .... 2.820,00 ден. 
• I ва зона ………….2 .480,00 ден. 
• II ра зона …..……..2.230,00 ден. 
• III та зона …….….1 .990,00 ден. 

 
Деловен простор 

• Екстра зона…….4.570,00 ден. 
• I ва зона ………….4.100,00 ден. 
• II ра зона …...…….3.680,00 ден. 
• III та зона …….….3.310,00 ден. 

 
• Објектите во чл.16 под точка 4 (објекти од 

група на класи на намени Г –производство, 
дистрибуција и сервиси), под точка 6 
(објекти од група на класи намени Б5-
угостителски и туристички комплекси, 

хотелски комплекси и одморалишта и А4-
хотел, мотел, времено сместување во ви-
кенд куќи, планинарски дом и ловен дом), 
под точка 7 (детски градинки, пензио-
нерски домови и домови за стари лица) и 
под точка 9 (објекти за култура) и под точка 
10 (објекти за терцијална здравствена заш-
тита), во Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденосте се пресме-
туваат на основица од 7.400,00 ден. 

• Сите објекти во „Индустриската зона 
Жабени“ Битола ќе се пресметуваат со кое-
фициенти согласно Правилникот за степе-
нот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комунална инфра-
структура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденосте 
од висината на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште во износ од 
3150,00ден/м² 

• За објекти како што се антенски столб, 
платформа на антенски столб и објекти 
поврзани со антенскиот столб, висината на 
надоместокот за уредување на градежно 
земјиште изнесува 15% од висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во II-ра зона деловни објекти. 

• Висината на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште, што претставува нето 
изградена површина т.е. 80% од бруто 
површината, за сите нови објекти што ќе се 
грададат на нови неизградени парцели 
согласно важечката урбанистичко-планска 
документација на подрачјето на Општина 
Битола изнесува: 
 
• за нето изградена површина до 30% од 

вкупната предвидена површина истата 
ќе се множи со коефициент 1,5  

• за нето изградена површина над 30% од 
вкупната предвидена површина се зема 
реалната површина 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште од член 1 важи и за 
сите инвеститори кои ќе поднесат барање за 
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измена на Одобрение за градење со Допол-
нување на основен проект. 

Доколку со дополнување на Основниот 
проект се зголеми нето развиената повр-
шина на објектот, а со тоа објектот влезе со 
изграденоста во делот во која надоместот за 
уредување на градежното земјиште е помал, 
тогаш целиот објект се пресметува со 
помалата висина на надоместот и со дел од 
надоместот се покриваат новоизградените 
површини на објектот. 

 
Член 3 

На подрачје на Општина Битола каде 
нема изградена инфраструктура и истата е 
во фаза на изградба, составен дел од 
Пресметката за надоместокот за уредување 
на градежното земјиште како и од Дого-
ворот за уредување на градежното земјиште 
ќе биде и пресметаниот надоместок за 
изведување на приклучоците кон главната 
водоводна и канализациона мрежа. 

 
Член 4 

Надзор и давањето на потврда за сте-
пенот на опремувањето и обемот на уреду-
вањето го врши Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште при Секторот за спроведување на 
урбанистички планови, урбанистичко пла-
нирање, заштита на животната средина, 
комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште на Општина Битола 
согласно чл.22 точка 12 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ 
бр.05/02) ; Законот за градење („Сл.Весник 
на РМ“ бр.130/09; бр.124/10; бр.18/11; 
бр.36/11; бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 
79/13; 137/13; 27/14; 28/14; 42/14115/14; 
149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 
226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16 и 132/16) и 
Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комунална инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденосте и „Сл.Весник наРМ“ (бр. 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) . 

 

2. ПРИГРАДСКИ РЕОН 
 
За руралните средини кои влегуваат во 

состав на Општина Битола (според законот 
за децентрализација) важат истите предви-
дени услови со оваа Програма за уредување 
на градежното земјиште. 

Во приградски реон влегуваат сите 
урбани заедници и населени места (селски 
населби) на подрачјето на Општина Битола 
за кои постои урбанистичка документација 
(Општ акт или Урбанистички план за 
населено и вон населено место или Детален 
урбанистички план). 

Висината на надоместокот за уредување 
и опремување на градежното земјиште 
согласно моменталната состојба на степенот 
на уреденост на градежното земјиште во 
селските населби по 1м² изградена корисна 
површина, а како почетен износ за месец 
Јануари 2017 година е следен: 

 
 
Висината на трошоците за изградба на 

локална патна мрежа и улично осветлување 
изнесуваат 15 % од 3-та зона.: 

 
Станбена- 

1.990,00 ден 
Деловен- 

3.310,00 ден 

300,00 ден. 550,00 ден. 
 
 
Висината на трошоците за изградба на 

локална патна мрежа, улично осветлување и 
водоводна мрежа која е одржувана од ЈП 
,,Водовод “ Битола изнесуваат 17 % од : 

 
Станбена- 

1.990,00 ден 
Деловен- 

3.310,00 ден 

340,00 ден. 640,00 ден 
 
Висината на трошоците за изградба на 

локална патна мрежа, улично осветлување, 
водоводна мрежа која е одржувана од ЈП 
,,Водовод “ Битола и канализациона мрежа 
која е одржувана од КЈП,,Нискоградба“ 
Битола изнесуваат 19 % од: 
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Станбена- 
1.990,00 ден 

Деловен- 
3.310,00 ден 

380,00 ден. 730,00 ден 
 
 

НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И 
НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

 
Здружувањето на средствата за уреду-

вање на градежното земјиште за реализа-
ција на оваа Програма се врши согласно 
чл.6 од Одлуката за уредување на градеж-
ното земјиште на подрачјето на Општина 
Битола (,,Сл. Гласник на Општина Битола“ 
бр.03/94); согласно чл.1 од Одлуката за 
измени и дополнување на одлуката за 
уредување на градежното земјиште на под-
рачјето на Општина Битола (,,Сл. Гласник 
на Општина Битола“ бр.16/06) и Правил-
никот за степенот на уредувањето на гра-
дежното земјиште со објекти на кому-
нална инфраструктура и начинот на утвр-
дување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденосте и „Сл.Весник наРМ“ (бр. 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) .  

 
ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Уредувањето на градежното земјиште 

претставува континуиран процес кој се 
одвива во повеќе години и создава процеси 
и можности за иден развој на градот, поради 
што повеќефазно со годишните програми се 
разрешуваат одредени потреби од уреду-
вањето на градежното земјиште. 

Во смисла на горното, а од причини што 
финансирањето се врши од познати и 
непознати инвеститори, динамиката на 
извршувањето на работите во уредувањето 
на градежното земјиште ќе зависи од: 
•  динамика на приливот на средства преку 

надоместокот за уредување на градежното 
земјиште; 

•  до следната промена на роковите пред-
видени во Законот за Општа управна 
постапка и останатите законски прописи 
што учествуваат во регулирањето на оваа 
област; 

•  благовремено распишување на конкурси за 
доделување на земјиштето; 

•  благовремената реализација на елабора-
тите за експропријација; 

•  навремено изготвување на урбанистичко-
техничка документација; 
Расходите за изградба и реконструкција 

на улици, канализација-колекторскиот сис-
тем, капацитетите во водоснабдувањето и 
капацитети во енергетиката ќе се извршу-
ваат согласно динамиката на приливот на 
средствата и утврдената листа на приори-
тетните објекти. 

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

  
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните деј-
ности и уредување на градежното земјиште 
на Општина Битола. Одделението за кому-
нални дејности и уредување на градежното 
земјиште врши координација во реализација 
на објектите од приоритетната листа 
согласно чл.22 точка 12 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и Законот за градење („Служ-
бен весник на РМ“бр. 130/09; бр.124/10; 
бр.18/11; бр.36/11; бр.54/11; 13/12; 144/12; 
25/13; 79/13; 137/13; 27/14; 28/14; 
42/14115/14; 149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 
217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16 и 
132/16). 

 
За руралните средини кои влегуваат во 

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

 
За успешно реализирање на Програмата 

треба сите учесници, Општина Битола 
заедно со Одделението за комунални деј-
ности и уредување на градежното земјиште 
при Секторот за спроведување на урбанис-
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тички планови, урбанистичко планирање, 
заштита на животната средина, комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште, Комисијата за урбанизам и заштита 
на животната средина на Советот на Опш-
тина Битола, Комисијата за комунални 
дејности на Советот на Општина Битола, 
Органот за имотно правни работи во Ми-
нистерството за финансии, Јавните кому-
нални претпријатија, и Инвеститорите треба 

да го дадат максималниот придонес во 
рамките на своите надлежности и права. 

 
Програмата влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-125/24         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

 
 
 
 

АКТИВНОСТИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГРАДСКИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА за 2017 год. 

Ред 
Бр. УЛИЦИ опис 

водовод водовод сума 
опис 

канализација канализација 
опис 

коловоз ВКУПНА 

m (ден) m сума (ден) сума(ден) СУМА 

I. Улици за кои има изготвена проектна документација 

1 Кузман 
Јосифовски водовод / 2.817.231,00 канализација / 6.617.820,00 коловоз 6.095.450,00 15.530.501,00 

2 Драгорска водовод / 3.004.465,00 канализација / 3.133.763,00 коловоз 2.942.347,00 9.080.575,00 

3 
Довлеџик од 
Бонанса до Бул. 
Социјалистичка 

водовод / / канализација / / коловоз 5.333.772,00 5.333.772,00 

4 
Булевар 1-ви Мај 
од Столарска до 
железниот мост 

водовод / 665.210,00 канализација / 1.674.275,00 коловоз 5.000.000,00 7.339.485,00 

5 Рашанец водовод / / канализација / / коловоз 3.838.052,00 3.838.052,00 

6 

Климент 
Охридски (од 
Партизанска до 
Солунска) 

водовод / 2.000.000,00 канализација / 2.500.000,00 коловоз 4.000.000,00 8.500.000,00 

7 Марко Цепенков водовод  466.939,00 канализација  956.137,00 коловоз 1.387.099,00 2.810.175,00 

8 Апостол 
Здравевски водовод / / канализација / / коловоз 11.110.129,00 11.110.129,00 

9 Даме Груев - Мал 
Париз водовод / / канализација / 1.700.000,00 коловоз 13.000.000,00 14.700.000,00 

10 Широка водовод / / канализација / / коловоз 3.000.000,00 3.000.000,00 

11 

Партизанска од В. 
Карангелевски до 
Булевар 
Социјалистичка 

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

12 Димитар Влахов водовод / / канализација / / коловоз 8.592.448,00 8.592.448,00 

13 Питу Гули водовод / / канализација / / коловоз 2.434.269,00 2.434.269,00 

14 Мукос водовод / / канализација / / коловоз 7.000.000,00 7.000.000,00 

 ВКУПНО I:   8.953.845,00   16.581.995,00  82.768.540,00 108.304.380,00 

II. Улици за кои е извршена нарачка за изготвување на проектна документација 

Ред 
Бр. УЛИЦИ опис 

водовод водовод сума 
опис 

канализација канализација 
опис 

коловоз ВКУПНА 

m (ден) m сума (ден) сума(ден) СУМА 

1 11-ти Октомври водовод / / канализација / 1.500.000,00 коцка 1.400.000,00 2.900.000,00 

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

3 22-ра водовод  746.842,00 канализација  1.100.000,00 коловоз 1.920.000,00 3.766.842,00 

4 31-ва водовод 120 800.000,00 канализација  550.000,00 коловоз 1.600.000,00 2.950.000,00 

5 2-ри Август водовод 155м 2.550.000,00 канализација  700.000,00 коловоз 1.800.000,00 5.050.000,00 

6 Ари Ангеловски водовод 175 1.253.971,00 канализација  / коловоз 2.000.000,00 3.253.971,00 
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7 16-та водовод 410  канализација  3.000.000,00 коловоз 5.000.000,00 8.000.000,00 

8 Охридска водовод  400.000,00 канализација   коловоз  400.000,00 

9 

Стив Наумов (од 
Климент 
Охридски до Пецо 
Божиновски) 

водовод  12.060.000,00 канализација   коловоз 26.798.347,00 38.858.347,00 

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

11 Панде Кајзерот водовод   канализација   коловоз 7.250.000,00 7.250.000,00 

12 7-ми Јули водовод  1.000.000,00 канализација / / коловоз 1.000.000,00 2.000.000,00 

13 Стрмашево водовод  1.135.000,00 канализација   коловоз  1.135.000,00 

14 Козјак водовод  1.457.097,00 канализација  1.967.352,00 коловоз  3.424.449,00 

15 Зборска водовод   канализација   коловоз   

16 10-та водовод   канализација   коловоз   

17 11-та водовод   канализација   коловоз  86.188.609,00 

 ВКУПНО II:   23.402.910,00   8.817.352,00  53.968.347,00 86.188.609,00 

III. Улици за кои нема проектна документација 

Ред 
Бр. УЛИЦИ опис 

водовод водовод сума 
опис 

канализација канализација 
опис 

коловоз ВКУПНА 

m (ден) m сума (ден) сума(ден) СУМА 

1 11-ти Март и 
Панде Николов водовод 70 322.303,00 канализација 140 1.157.955,00 коловоз  5.880.258,00 

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

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

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

5 11-та водовод 160 1.400.000,00 канализација 144 883.190,00 коловоз 1.800.000,00 4.083.190,00 

6 5-та водовод 370 3.700.000,00 канализација / / коловоз 1.500.000,00 5.200.000,00 

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

8 крак на ул. 
Индустриска водовод / / канализација  1.200.000,00 коловоз 1.800.000,00 3.000.000,00 

9 21-ва водовод 280 2.800.000,00 канализација 25 100.000,00 коловоз 170.000,00 3.070.000,00 

10 25-та водовод 320 2.302.586,00 канализација  / коловоз 2.400.000,00 4.702.586,00 

11 27-ма водовод 140 380.328,00 канализација  / коловоз 1.200.000,00 1.580.328,00 

12 29-та водовод 140 968.545,00 канализација  / коловоз 1.200.000,00 2.168.545,00 

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

14 нас. Буковски 
ливади водовод / / атмосверска 

канализација  4.279.921,00 коловоз / 4.279.921,00 

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

16 Стерјо Ѓоргиев 
Џоџа водовод 155м 200.000,00 канализација   коловоз 4.000.000,00 4.200.000,00 

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

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

19 Стрчин водовод / 2.000.000,00 канализација  1.000.000,00 коловоз 4.000.000,00 4.000.000,00 

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

21 Довлеџик кај 
храмот Архангел водовод ???????  канализација  ? коловоз 3.500.000,00 3.500.000,00 

22 Браќа Џаферови водовод   канализација   коловоз 830.260,00 830.260,00 

23 Македонска водовод   канализација   коловоз 1.500.000,00 1.500.000,00 

24 101-ва водовод   канализација   коловоз 400.000,00 400.000,00 

25 
Солунска од 
К.Охридски до 
Мирка Гинова 

водовод   канализација   коловоз 14.606.070,00 14.606.070,00 

26 од 13 јули до 21-
ва водовод   канализација   коловоз 1.370.879,00 1.370.879,00 

27 Борис Бастерот водовод  2.040.272,00 канализација   коловоз  2.040.272,00 

28 Борис Кидриќ водовод   решетка кај 
х.Битола  170.000,00 коловоз  170.000,00 

29 Браќа Џаферови водовод   канализација   коловоз 830.260,00 830.260,00 
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30 Булевар 1-ви Мај 
сточен пазар водовод  1.996.461,00 канализација  800.000,00 коловоз 1.500.000,00 4.296.461,00 

31 Битолатекс до 
Фрижидери водовод   канализација  7.000.000,00 коловоз 5.040.000,00 12.040.000,00 

32 Бегова чешма водовод  423.000,00 канализација   коловоз  423.000,00 

33 Брегалничка водовод  1.200.000,00 канализација   коловоз  1.200.000,00 

34 Београдска водовод  2.825.636,00 канализација   коловоз  2.825.636,00 

35 Борис Стрезов водовод  1.500.000,00 канализација   коловоз  1.500.000,00 

36 2-ра водовод  1.324.453,00 канализација   коловоз  1.324.453,00 

37 Гаврило Принцип водовод  1.575.000,00 канализација   коловоз  1.575.000,00 

38 Ѓорги Ѓоргиев водовод  1.000.000,00 канализација  1.245.895,00 коловоз 1.000.000,00 3.245.895,00 

39 Димитар 
Тодоровски водовод   канализација   коловоз 992.002,00 992.002,00 

40 12-та водовод  1.300.000,00 канализација  1.350.000,00 коловоз  2.650.000,00 

41 Ѓорги Наумов водовод  132.347,00 канализација  27.066.578,00 коловоз 2.029.214,00 29.228.139,00 

42 
Индустриска од 
Прогрес до Жито 
Битола 

водовод   канализација  1.200.000,00 коловоз 5.760.000,00 6.960.000,00 

43 Иво Џаковски водовод  1.500.000,00 канализација   коловоз 1.000.000,00 2.500.000,00 

44 ЈНА водовод  1.963.392,00 канализација   коловоз  1.963.392,00 

45 Јосиф 
Јосифовски водовод  200.000,00 канализација   коловоз  200.000,00 

46 Јорго Костовски водовод  185.000,00 канализација  169.000,00 коловоз  354.000,00 

47 Јоргов Камен водовод  830.000,00 канализација   коловоз  830.000,00 

48 Кичево водовод  1.900.000,00 канализација   коловоз  1.900.000,00 

49 Кленовец водовод   канализација   коловоз 437.166,00 437.166,00 

50 Коста Абрашевиќ водовод  2.960.000,00 канализација   коловоз  2.960.000,00 

51 Кирил Пејчиновиќ водовод  558.000,00 канализација   коловоз  558.000,00 

52 
Комплекс Мало 
Стопанство 
Довлеџик 

водовод   канализација  4.456.956,00 коловоз  4.456.956,00 

53 Лазо Трповски водовод  860.000,00 канализација   коловоз  860.000,00 

54 Лавчански пат водовод   канализација  987.563,00 коловоз  987.563,00 

55 Леринска водовод   канализација   коловоз 3.000.000,00 3.000.000,00 

56 Лилјана Чаловска водовод  975.347,00 канализација  1.063.578,00 коловоз 2.462.085,00 4.501.010,00 

57 Мариовска водовод  516.769,50 канализација   коловоз  516.769,50 

58 Маркс и Енгелс водовод  1.625.000,00 канализација   коловоз 1.950.000,00 3.575.000,00 

59 
Мирче Ацев (од 
СОК до 
Илинденска) 

водовод   канализација  323.496,00 коловоз 2.336.636,00 2.660.132,00 

60 
Крак од Мирче 
Ацев наспроти 
СОК 

водовод   канализација   коловоз  0,00 

61 Младински 
Бригади водовод   канализација   коловоз 500.000,00 500.000,00 

62 Овчи пазар водовод   канализација   коловоз 1.200.000,00 1.200.000,00 

63 Пере Тошев водовод  980.000,00 канализација   коловоз  980.000,00 

64 Пробиштип водовод  995.000,00 канализација   коловоз  995.000,00 

65 Паца Ванчова водовод  1.780.000,00 канализација   коловоз  1.780.000,00 

66 Риечка водовод   канализација   коловоз 2.780.000,00 2.780.000,00 

67 Сутјеска водовод   канализација   потпорен 
ѕид  0,00 

68 Скоевска водовод  310.000,00 канализација   коловоз  310.000,00 

69 3-та водовод  1.262.006,00 канализација   коловоз  1.262.006,00 

70 Титовелешка водовод  800.000,00 канализација   коловоз  800.000,00 

71 Титово Ужице водовод  1.066.411,50 канализација   коловоз  1.066.411,50 

72 13-та водовод   канализација   коловоз   

73 
Штипска од Гоце 
Делчев до Димо 
Хаџи Димов 

водовод  660.000,00 канализација   коловоз  660.000,00 
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74 
Еколошки 
едукативен 
центар 

водовод   канализација   коловоз   

75 
Борка Талев од 
Мирче Ацев до 
Димитар Влахов 

водовод   канализација   коловоз   

76 ВКУПНО III:   61.846.659,00   65.629.421,00  95.984.153,00 223.460.233,00 

77 ВKУПНО I+II+III:   94.203.414,00   91.028.768,00  232.721.040,00 417.953.222,00 

АКТИВНОСТИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РУРАЛНИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА за 2076 год 

Ред. 
Бр. СЕЛО опис 

водовод водовод 
опис 

канализација канализација 
опис 

коловоз коловоз ВКУПНА 

м’ сума (ден) м’ сума (ден) м2 сума(ден) СУМА 

1 Егри       коловоз  1.000.000,00 1.000.000,00 

2 Драгарино       коловоз 
300м  1.500.000,00 1.500.000,00 

3 Драгожани       коловоз  1.000.000,00 1.000.000,00 

4 Ротино       коловоз  1.500.000,00 1.500.000,00 

5 Жабени       коловоз  700.000,00 700.000,00 

6 Кременица       коловоз  1.600.000,00 1.600.000,00 

7 Меџитлија       коловоз  2.500.000,00 2.500.000,00 

8 Барешани       коловоз  3.000.000,00 3.000.000,00 

9 Острец       коловоз  700.000,00 700.000,00 

10 Трново-
Магарево       коловоз  700.000,00 700.000,00 

11 Крклино       коловоз  2.000.000,00 2.000.000,00 

12 Лажец       коловоз  1.400.000,00 1.400.000,00 

13 Долно Оризари       коловоз  5.000.000,00 5.000.000,00 

14 Лавци       коловоз  2.000.000,00 2.000.000,00 

15 Крклино       фудбалско 
игралиште  2.900.000,00 2.900.000,00 

16 ВКУПНО:         27.500.000,00 27.500.000,00 

 
 
 
 
 
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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Правилникот за степенот 
на уредувањето на градежното земјиште 

со објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 

трошоц-те за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост  

1. Го објавувам Правилникот за степенот 
на уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од 

степенот на уреденост, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 94 став 4 од Зaконот 

за градежно земјиште („Сл.весник на РМ“ 
бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 226/15; 31/16 
и 142/16;), Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината за 
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трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост („Сл.весник на РМ“ 
бр.193/2016) и врз основа на член 22 точка 
26 од Статутот на Општина Битола 
(„Сл.гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 
и 17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 23.12.2016 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА 
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И 

НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО 

ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ  

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Чл. 1 

Со овој правилник се пропишува сте-
пенот на уредување на градежното земјиш-
те со објекти на комуналната инфраструк-
тура и начинот на утврдување на висината 
на трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост. 

 
II ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Чл. 2 
Уредувањето на градежното земјиште во 

градски реон опфаќа: 
• Подготвување и расчистување на гра-

дежното земјиште, и 
• Опремување на градежното земјиште со 

комунални објекти и инсталации 
 

Чл. 3 

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

инфраструктура 
• Оформување и обезбедување на гео-

детска документација, подлоги и ела-
борати 

• Изработка на елаборати за експро-
пијација  

• Регулирање на имотно правните односи 
со сопствениците на имотот 

• Отстранување, преместување на посто-
јаните комунални објекти инсталации 

што сметаат при градбата и користењето 
на објектот 

• Преселување на станарите и покуќни-
ната 

• Рушење на објектите и пренесување на 
шутот од урнатите работи до кота на 
самониклива почва 

• Основни геомеханички испитување на 
теренот 

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

• Програмирање на уредувањето 
 

Чл. 4 

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

 
Чл. 5 

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

 
III СТЕПЕН НА УРЕДУАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Чл.6 
Степенот на уреденост на градежното 

земјиште се определува според обемот на 
опременост на земјиштето со објекти на 
комунална инфраструктура за задоволување 
на заедничката и индивидуалната кому-
нална потрошувачка до градежната парцела 
и може да биде основен, повисок и понизок 
од основниот степен на уреденост. 
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Уредувањето на градежното земјиште со 
комунални објекти и инсталации опфаќа две 
групи: 
• Уредување на земјиштето со основни 

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

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

 
Чл. 7 

Основен степен на уреденост на градеж-
ното земјиште со комунална инфраструк-
тура опфаќа: 
• основни градски сообраќајници (магис-

трални и примарни) 
• магистрални и примарни водоводи за 

довод на вода во населбите и други 
водоснабдителни објекти: 

• колектори за одвод на фекална и атмо-
сферска вода 

• пречистителни станици 
 
Средства за проектирање и изградба на 

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

 
Чл. 8 

Степенот на уреденост на градежното 
земјиштето се определува според обемот на 
опременост на земјиштето со објекти на 
комунална ифраструктура за задоволување 
на заедничката и индивидуалната кому-
нална потрошувачка, до градежната парцела 
на уреденост на градежното земјиште од 
став 1 на овој член може да биде основен, 
повисок или понизок од основниот. 

 
Основен степен на уреденост на гра-

дежното земјиште со комунална инфра-
структура опфаќа: 
• непречен пристап до градежната пар-

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

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

 
1. Повисок степен на уреденост на гра-

дежното земјиште со комунална ин-
фраструктура ги опфаќа објектите од 
став 2. на овој член како и: 

• ПТТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа, 
• топлификациона мрежа, 
• паркинг простори, 
• гасоводна мрежа и 
• пречистителна станица за отпадни води 

 
2. Понизок степен на уреденост на гра-

дежното земјиште со комунална инфра-
структура опфаќа: 

• непречен пристап до градежната пар-
цела од некатегоризиран јавен пат,  

• сопствено водоснабдување (нема прик-
лучок на водоводна мрежа), 

• септичка јама (нема приклучок на фе-
кална канализација), 

• сопствен одвод на атмосферски води 
(нема приклучок на атмосферска кана-
лизација), 

• нестандардно улично осветлување и 
• надземна нестандардна електрична 

мрежа 
 

Чл. 9 

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште се утврдуваат во согласнот со 
реалните трошоци направени за соод-
ветните степени на уреденост на градеж-
ното земјиште со објектите на комунална 
инфраструктура согласно чл.8, на овој 
правилник, во кои се засметани и трошо-
ците за хидротехнички услови за приклу-
чоци. 

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште за повисок степен на уреденост на 
градежното земјиште со објектите на кому-
нална инфраструктура согласно чл.8 на овој 
правилник, можат да се зголемат доколку се 
изведени сите комунални инфраструктурни 
мрежи наведени во чл.8 став (3) од овој 
правилник, за најмногу 20% од утврдените 
трошоци за основен степен на уреденост на 
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градежното земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура 

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште за понизок степен на уреденост на 
градежното земјиште со објектите на кому-
нална инфраструктура согласно чл.8 на овој 
правилник, можат да се намалат доколку се 
изведени сите комунални инфраструктурни 
мрежи наведени во чл.8 став (4) од овој 
правилник, за најмалку 80% од утврдените 
трошоци за основен степен на уреденост на 
градежното земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура. 

 
Чл. 10 

Партерното уредување на локацијата 
според изготвениот проект (пристапите на 
објектот од улицата до влезовите на објек-
тот, осветлувањето сврзано со објектот како 
и приклучоците на објектот од приклучните 
места на секундарната мрежа преку хидро-
техничките услови, енергетската соглас-
ност) затоа што истите се составен дел на 
инсталациите на објектот и остануваат 
сопственост на инвеститорот паѓаат на 
негов товар. 

 
IV УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 

 
Чл.11 

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

Појдовна големина во пресметување на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште се утврдува со програмата за 
уредување на градежното земјиште (во 
натамошниот текст програма), а на истата 
во текот на годината ќе се врши индек-
сација според движењето на цените на 
индустриските производи и порастот на 
платите на Републиката што ги објавува 
Републичкиот завод за статистика, при што 
за месеците за кои не е објавен ќе се 
применува како претпоставен последниот 
објавен индекс во однос на предходниот 
месец. 

Индексацијата во смисла на претходниот 
став на овој член ќе ја пресметува субјектот 
надлежен за уредување на градежното 
земјиште. 

 
Чл.12 

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

 
Чл.13 

Висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од 
степенот на уреденост на градежното зем-
јиште согласно членот 8 на овој правилник, 
се пресметува по метар квадратен на новата 
корисна површина што ќе се гради, што 
претставува збир на нето површините на 
подовите на сите простории во објектот, 
согласно заверениот основен проект и 
дополнување на основниот проект, помно-
жен со следните коефициенти: 

 
 

1. СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ коеф. 

  
 - станбени простории 1,0 

 - станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор 0,2 

- станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор со надзидок до венец 0,5 

 - лоѓија затворена од три страни 0,4 
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 - подлоѓија затворена од две страни 0,3 

 - балкони, тераси 0,2 

 - заеднички проодни тераси, пасажи,  0,2 

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

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,3 

 - стражарници, управител, простории за домар  0,5 

 - паркиралишта и гаражи со рампи во габарит на објект 0,1 

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

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

  

2. ДЕЛОВНИ И ЈАВНИ ОБЈЕКТИ коеф. 

 - простории 1,0 

 - простории со висина до 2,50м, подпокривен простор  0,6 

 - простории со висина до 2,50м, подпокривен простор со надзидок до венец 0,8 

 - магацини 0,5 

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

 - трафостаница до 35 КВ во објектот и надвор од објектот 0,4 

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,5 

 - паркиралишта и гаражи со рампи за влез во нив (во габарит на објект) 0,1 

 - лоѓија затворена од три страни 0,5 

 - подлоѓија затворена од две страни 0,4 

 - балкони, тераси 0,3 

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

 - деловни простории во визба вкопани повеќе од 1,0м 0,6 

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

 - отворен наткриен простор и партер за заедничка комуникација 0,3 
     

3. ДРУГИ ОБЈЕКТИ коеф. 

 - катни гаражи 0,05 

 - спортски покриени објекти 0,5 

 - спортски покриени објекти – монтажен с-м (балон) 0,4 

 - спортски откриени објекти 0,3 

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

 - отворени пазаришта – за 30% од површината на локацијата 1,0 
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 - базени 0,2 

 - трафостаници над 35 КВ  1,0 

 - антенски столб –се смета на м´ 0.15 

 - платформа на антенски столб 0.15 

 - објекти поврзани со антенскиот столб 0.15 
 

4. ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ 
 Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ коеф. 

 - Г1 тешка и загадувачка индустрија - сите простории 0,05 

 - Г2 лесна и незагадувачка индустрија - сите простории 0,05 

 - Г3 сервиси - сите простории 0,05 

 - Г4 стоваришта - сите простории 0,05 
 

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

 - продажни простории на бензиски пумпни станици 1,00 

 - услужни простории на бензиски пумпни станици 1,00 
 
ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ  
 
 Б5 – УГОСТИТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ И 
ОДМОРАЛИШТА 
 
 А4 – ХОТЕЛ, МОТЕЛ, ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ ВО ВИКЕНД КУЌИ, ПЛАНИНАРСКИ ДОМ И 
ЛОВЕН ДОМ 
 

коеф. 

 - сите простории 0,05 
 
 
ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ, ПЕНЗИОНЕРСКИ ДОМОВИ И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА  
  

коеф. 

 - сите простории 0,05 
 

ЗА ОБЈЕКТИ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  коеф. 

 - сите простории 0,50 
 

ЗА ОБЈЕКТИ ЗА КУЛТУРА  коеф. 

 - сите простории 0,01 
 

ЗА ОБЈЕКТИ ЗА ТЕРЦИЈАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  коеф. 

 - сите простории 0,05 
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11. ЗА СТАНБЕНИ НОВИ ОБЈЕКТИ СО ИЗГРАДЕНОСТ ДО 30% НЕТО РАЗВИЕНА 
ПОВРШИНА коеф. 

  
 - станбени простории 1,50 

 - станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор 0,30 

- станбени простории со висина до 2,50м, подпокривен простор со надзидок до венец 0,75 

 - лоѓија затворена од три страни 0,60 

 - подлоѓија затворена од две страни 0,45 

 - балкони, тераси 0,30 

 - заеднички проодни тераси, пасажи,  0,30 

 - помошни простории, остава за гориво, котлара, визба  0,45 
 - трафостаници до 35 КВ во објектот и надвор од објектот 0,45 

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,45 

 - стражарници, управител, простории за домар  0,75 

 - паркиралишта и гаражи со рампи во габарит на објект 0,15 

 - станбени простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см 0,75 

 - галерии со висина помала од 2,5м  1,20 

     
12. ЗА ДЕЛОВНИ НОВИ ОБЈЕКТИ СО ИЗГРАДЕНОСТ ДО 30% НЕТО РАЗВИЕНА 
ПОВРШИНА коеф. 

 - простории 1,50 

 - простории со висина до 2,50м, подпокривен простор  0,90 

 - простории со висина до 2,50м, подпокривен простор со надзидок до венец 1,20 

 - магацини 0,75 

 - помошни простории, остава за гориво, котлара  0,45 

 - трафостаница до 35 КВ во објектот и надвор од објектот 0,60 

 - скалишен простор и заеднички комуникации  0,75 

 - паркиралишта и гаражи со рампи за влез во нив (во габарит на објект) 0,15 

 - лоѓија затворена од три страни 0,75 

 - подлоѓија затворена од две страни 0,60 

 - балкони, тераси 0,45 

 - деловни простории во сутерен вкопани од 20см. до 100см 1,20 

 - деловни простории во визба вкопани повеќе од 1,0м 0,90 

 - галерии со помала висина од 2,5м 1,20 

 - отворен наткриен простор и партер за заедничка комуникација 0,45 
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По исклучок од став 1 на овој член, во 
новата корисна површина што ќе се гради 
согласно заверената проектна докумен-
тација не се пресметува површината на: 
• инсталационите канали, 
• окната за лифтови, 
• окна на врати  
• отворени паркиралишта 
• подземни резервоари 
• објекти заштитени како културно 

наследство 
 
За објекти од став 1 на овој член со 

височина над 32 ката, висината на тро-
шоците за уредување на градежното зем-
јиште, во зависност од степенот на уреде-
ност на градежното земјиште, се пресметува 
на 27% од вкупно пресметаната површина 
согласно став 1 и 2 од овој член. Висината 
на трошоците за уредување на градежното 
земјиште во зависност од степенот на уре-
деност на градежното земјиште се пресме-
тува на 27% од вкупно пресметаната 
површина согласно став 1 и 2 од овој член и 
за други објекти од став 1 на овој член без 
оглед на неговата височина, кои се наогаат 
на иста градежна парцела на која е 
предвидена изградба на објект со височина 
над 32ката. 

За агро берзи, откупно дистрибутивни 
центри или пазари, висината на трошоците 
за уредување на градежното земјиште, во 
зависност од степенот на уреденост на 
градежното земјиште, се пресметува на 50% 
од вкупно пресметаната површина, соглас-
но став 1 и 2 од овој член. 

За објекти од група на класи на намени Г 
– производство, дистрибуција и сервиси, 
висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште неможе да биде 
повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во Република Македонија за 
последната година, помножена со коефи-
циентите опишани во член 13 став 1. точка 
4 од овој правилник. 

За линиски инфраструктурни објекти- 
државни патишта, локални патишта и 
улици, магистрални улици, собирни улици, 
водоводи, канализации, железнички пруги, 
гасоводи, топловоди, далноводи со на-
понско ниво од и над 35КВ како и за брани 
со акомулации, термоцентрали, езерски и 

речни пристаништа, и за доградби и 
надградби на објекти за кои е донесена 
одлука од страна на советотот на опш-
тината, советотот на општината во градот 
Скопје односно советот на градот Скопје 
согласно член 67-а став(1) од Законот за 
градење, а инвеститор е општината, општи-
ната во градот Скопје односно градот 
Скопје, не се утврдуваат трошоци за 
уредување на градежно земјиште. 

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

Ако потпокривниот простор се изведува 
во повеќе нивоа, надоместокот со коефи-
циент 0,2 се применува само за последното 
ниво сметано оддолу нагоре. 

 
Чл.14 

Доколку со изградбата на објекти 
предвидено е отстранување на постоечки 
објекти запишани во имотен лист кои се 
наоѓаат на истата градежна парцела, при 
пресметување на висината на трошоците за 
уредување на градежното земјиште, од 
новата корисна површина се одбива повр-
шината утврдена во имотниот лист на 
постоечките објекти кои ќе се отстранат со 
изградбата на новите објекти. 

Во случаите од став 1 на овој член, 
површините на потпокривен простор, 
лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, заед-
нички проодни тераси, пасажи, помошни 
простории, визба, скалишен простор, заед-
нички комуникации, паркиралишта и 
гаражи на постоечките објекти се одбиваат 
само од новата корисна површина на 
објектот која е со иста намена со намената 
на површините на наведените простории и 
делови од објектот. 

 
Чл.15 

За реконструкција на објекти во постој-
ниот габарит на објектот не се плаќа 
надомест за уредување на градежното 
земјиште. 

 
Чл.16 

За пренамена на објектите (станбени и 
помошни) во деловни се наплатува 
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еднократен надомест за уредување на 
градежното земјиште во висина што прет-
ставува разлика од претходно наплатениот 
надомест до полниот износ што треба да се 
плати за намената што ќе ја добие објектот 
или дел од објектот, а средствата се не-
повратни. 

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

За повластените деловни објекти за кои е 
платен надомест за уредување на градеж-
ното земјиште со коеф. од 5% со точно 
дефинирана намена, при пренамена од 
деловен со 5% во деловен со друга намена и 
од деловен со 5% во станбен простор се 
наплатува надомест за уредување на гра-
дежното земјиште во висина што претста-
вува разлика од претходно наплатениот 
надомест до полниот износ што треба да се 
плати за намената што ќе ја добие објектот. 

 
Чл.17 

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

 
Чл.18 

Меѓусебните права и обврски за уре-
дување на градежното земјиште врз основа 
на стекната сопственост и останата доку-
ментација од надлежен орган се утврдуваат 
со договор помеѓу сопственикот на земјиш-
тето и субјектот надлежен за уредување на 
градежното земјиште. 

 
Чл.19 

Доколку при изградбата инвеститорите 
отстапуваат од техничката документација и 
се здобијат со нова станбена или деловна 
површина должни се да платат соодветна 
разлика утврдена со анекс договор за 
уредување на градежното земјиште за ново 
изградената површина помножена со 
надоместокот во моментот на плаќањето по 
претходно добиена уредна техничка доку-
ментација од страна на надлежниот орган. 

 
Чл.20 

Без добиена потврда од надлежниот 
субјект дека се целосно измирени обврските 

за надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште, инвеститорот не може да 
добие дозвола за употреба на објектот и 
приклучоци на комуналната инфра-
структура. 

 
V НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И 

НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА 
 

Чл.21 
Средствата за уредување на градежното 

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

 
Трошоците за уредување на градежното 

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

 
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Чл.22 
Со денот на влегувањето во сила на овој 

правилник, престанува да важи Правил-
никот за определување на обемот на уреду-
вање и степенот на опремување на градеж-
ното земјиште со комунални објекти и 
инсталации, надоместокот и начинот на 
здружување и насочување на средствата за 
уредување на земјиштето („Сл.гласник на 
Општина Битола“ бр.9/13; 1/2014) 

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

 
Бр.09-125/25         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението  за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг-Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2017 година на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжине-
ринг-Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 23.12.2016 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2017 година на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг-Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година на 
ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инжинеринг-Битола бр. 04-16, од 
14.11.2016 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/26         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување во Општинската 

администрација на Општината Битола  
за 2017 година  

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување во Општинската администрација на 
Општината Битола за 2017 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 23.12.2016 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување во Општинската 
администрација на Општината Битола за 

2017 година  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

Годишниот план за вработување во Опш-
тинската администрација на Општината 
Битола за 2017 година.  
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Член 2 
По добиената согласност Градоначал-

никот на Општина Битола да го донесе 
Годишниот план за вработување во Опш-
тинската администрација на Општината 
Битола за 2017 година и да го достави на 
мислење до Министерството за инфор-
матичко општество и администрација. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-125/27         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното 

земјиште за календарската 2017 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

катастарски општини 

1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на пазар-
ната вредност на градежното земјиште за 
календарската 2017 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 
претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по катастарски опш-
тини, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-1471/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локална самоуправа „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. ( 05/2002 ), член 
5 од Законот за даноците на имот „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
(61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 
53/2011, 84/2012, 188/2013, 154/2015 и 
192/2015), членови 12 и 13 од Методологија 
за процена на пазарната вредност на 
недвижниот имот „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. ( 54/2012, 
17/2013, 21/2013 и 142/2014 ) и членови 16 и 
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 23.12.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2017 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по катастарски општини 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на градежното земјиште врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 
година на подрачјето на Општина Битола. 

 
Член 2 

Градежно земјиште е земјиште плани-
рано со актите предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
истото може да биде градежно неизградено 
земјиште, градежно изградено земјиште и 
градежно земјиште во општа употреба. 

Градежно неизградено земјиште е зем-
јиштето опфатено со границите на градеж-
ната парцела во рамки на која не се изгра-
дени објекти од траен карактер кои се 
запишани во јавните книги за запишување 
на правата на недвижностите. 

Градежно изградено земјиште е земјиште 
на кое е изграден објект од траен карактер 
кој е запишан во јавните книги за запишу-
вање на правата на недвижностите и зем-
јиштето што служи за редовна употреба на 
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објектот опфатено со границите на градеж-
ната парцела. 

Градежно земјиште за општа употреба е 
непарцелирано градежно земјиште кое 
служи за изградба на улици, плоштади, 
инфраструктури и други видови површини 
за општа употреба, кое се наоѓа вон рамките 
на градежните парцели и врз кои не е 
планирано/утврдено право на градење. 

 
Член 3 

Просечната цена за метар квадратен на 
градежното земјиште се движи во зависност 
од зоната во градот и населеното место и тоа: 

 
I. Во град Битола 
Градежно изградено земјиште 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
Градежно земјиште за општа употреба 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
Градежно неизградено земјиште 
- 4.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 3.000 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 2.400 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
II. Просечна цена за метар квадратен 

метар на градежното земјиште во селата на 
подрачјето на Општина Битола се движи: 

 
1. Лавци, Брусник, Буково, Дихово, 

Трново, Магарево, Горно Оризари 
Градежно изградено земјиште – 600 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
600 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.200 
ден/м2 
 
2. Братиндол, Крстоар, Бистрица, Лого-

варди, Долно Оризари, Кукуречани, 
Кравари 

Градежно изградено земјиште – 500 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
500 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.000 
ден/м2 
 
3. Ротино, Крклино, Раштани, Нижеполе 
Градежно изградено земјиште – 400 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
400 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 800 
ден/м2 
 
4. Ѓавато, Кажани, Маловишта, Цапари, 

Олевени, Канино, Барешани, Породин, 
Жабени, Карамани, Оптичари, Поешево 

Градежно изградено земјиште – 300 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
300 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 600 
ден/м2 
 
5. Рамна, Лера, Горно Српци, Доленци, 

Драгарино, Црнобуки, Драгожани, Трн, 
Велушина, Лисолај, Егри, Лопатица 

Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 400 
ден/м2 
 
6. Кременица, Лажец, Граешница, Дра-

гош, Кишава, Острец 
Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 200 
ден/м2 
 
7. Свињишта, Секирани, Снегово, Старо 

Змирнево, Црнеец, Стрежево, Метимир, 
Облаково, Злокуќани, Древеник, Горно 
Ореово, Габалавци, Гопеш 

Градежно изградено земјиште – 100 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
100 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 100 
ден/м2 
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Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/28         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско 
земјиште, шумите и пасиштата за 

календарската 2017 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 

претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по Катастарски 

Општини 

1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско зем-
јиште, шумите и пасиштата за кален-
дарската 2017 година утврдена врз основа 
на извршените купопродажби во претход-
ната година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), член 5 од Законот за 
даноците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 
188/13, 154/15 и 192/15) и член 13 од 

Методологијата за процена на пазарна 
вредност на недвижниот имот („Службен 
весник на РМ“ бр.54/12, 17/13, 21/13 и 
142/14) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште, шумите и 

пасиштата за календарската 2017 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште, шумите и пасиш-
тата од извршените купопродажби во прет-
ходната година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини. 

 
Член 2 

Почетната вредност на земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата по Катас-
тарски Општини во денари за метар квад-
ратен се движи: 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-125/29         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на Општ акт за село Крклино и 
утврдување на услови за начинот на 
градење во село Крклино - Oпштина 

Битола, за кое нема урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Крклино и утврдување 
на услови за начинот на градење во село 
Крклино - Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 84 став (1), од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 
22 и 36 од Законот за Локална самоуправа 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седница одржана на 23.12.2016 година го 
утврди текстот на Предлог Одлуката на 
село Крклино, Општина Битола со Бр. 08-
774/16 од 18.10.2016 год. 

О Д Л У К A 
за донесување на Општ акт за село 
Крклино и утврдување на услови за 

начинот на градење во село Крклино - 
Oпштина Битола, за кое нема 

урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Крклино се 

изготвува согласно Годишна Програма за 
изработка на урбанистички планови на 
Подрачјето на Општина Битола за 2016 год. 
Донесена на седница на Совет и објавена во 
Службен Гласник на Општина Битола 
бр.09-513/18 од 23.12.2015г. 

 
Член 2 

Предлог - Одлуката е одобрена од Коми-
сијата за одобрување на Предлог Одлука за 
Општ акт за село Крклино – Општина 
Битола, назначена со решение бр. 08-774/16 
oд 08.06. 2016 година од Градоначалникот 
на Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерството за транс-
порт и врски со бр. 08-774/1/16 oд 17.10. 
2016 година.  

  
Член 3 

 Предлог Одлуката за Општ акт за село 
Крклино е изготвена од правнотo лице 
ДПТИ „Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес 
кое поседува лиценца согласно член 16 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - 
табеларен приказ на планираните содржини 
издвоени по површина и намена на земјиш-
тето и графички прилози : 
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ  
НА СЕЛОТО...................................... М=1: 10 000 
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА Урбанистичка 
документација и детален урбанистички план за 
село Крклино........................................ М=1:2500 
3. АРХИВСКИ ОРИГИНАЛИ НА 
КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ ............. М=1:2500 
4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО, 
НАМЕНСКИ ЗОНИ И СООБРАЌАЈНА 
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ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО 
ОПКРУЖУВАЊЕ ................................ М=1:2500 
5. СПОРЕДБА НА ГРАНИЦА НА ОПФАТ СО 
ПРЕТХОДНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА............................. М=1:2500 

 
Член 5 

 Графичкиот прилог од општиот акт е 
изработен на заверени дигитализирани 
архивски оригинали на дигитализирани 
катастарски планови во M=1:2500. 

 
Член 6 

 Со Одлуката за Општ акт за село 
Крклино се утврдува граница на опфат на 
село Крклино со вкупна површина од 47,89 
ha. Границата на селото графички и 
текстуално е опишана со дефинирани 
координати на сите прекршни точки. 

Опфатот лежи на територијата која како 
крајни точки ги има следните координати: 

  
1.   . X=531553.2105 Y=547688.1005  
2.   . X=531547.3348 Y=547721.2305  
3.   . X=531546.4058 Y=547726.3566  
4.   . X=531556.2968 Y=547729.6681  
5.   . X=531553.3207 Y=547754.0371  
6.   . X=531551.6213 Y=547766.9265  
7.   . X=531544.0828 Y=547783.6569  
8.   . X=531536.9674 Y=547801.6748  
9.   . X=531536.4079 Y=547811.7531  
10.   . X=531522.2268 Y=547811.0096  
11.   . X=531517.6751 Y=547844.8780  
12.   . X=531545.5000 Y=547849.0118  
13.   . X=531547.4060 Y=547849.5434  
14.   . X=531544.6830 Y=547884.8572  
15.   . X=531541.2422 Y=547905.8239  
16.   . X=531539.0057 Y=547922.6795  
17.   . X=531536.7996 Y=547937.1783  
18.   . X=531535.3298 Y=547948.4157  
19.   . X=531527.9705 Y=547947.4532  
20.   . X=531524.4568 Y=547970.1248  
21.   . X=531523.6486 Y=547995.3661  
22.   . X=531522.4472 Y=548017.6555  
23.   . X=531521.7924 Y=548023.7817  
24.   . X=531520.8625 Y=548043.2830  
25.   . X=531519.0939 Y=548057.6107  
26.   . X=531527.3206 Y=548057.9190  
27.   . X=531526.7685 Y=548076.5335  
28.   . X=531526.3868 Y=548080.6913  
29.   . X=531527.3874 Y=548094.3151  
30.   . X=531490.8814 Y=548089.0467  
31.   . X=531486.5032 Y=548104.4007  
32.   . X=531485.4519 Y=548114.0137  

33.   . X=531483.3416 Y=548118.9780  
34.   . X=531480.7912 Y=548118.2815  
35.   . X=531466.4448 Y=548116.9244  
36.   . X=531461.7056 Y=548133.9486  
37.   . X=531462.3689 Y=548139.2898  
38.   . X=531460.4932 Y=548143.2417  
39.   . X=531457.4499 Y=548158.9093  
40.   . X=531456.6872 Y=548165.7079  
41.   . X=531452.9867 Y=548168.7590  
42.   . X=531452.9867 Y=548168.7590  
43.   . X=531452.9867 Y=548168.7590  
44.   . X=531435.0961 Y=548163.4209  
45.   . X=531421.9774 Y=548158.0442  
46.   . X=531411.5406 Y=548154.2564  
47.   . X=531392.1145 Y=548146.8250  
48.   . X=531374.8426 Y=548151.3159  
49.   . X=531348.9900 Y=548134.4522  
50.   . X=531340.2338 Y=548125.0930  
51.   . X=531333.4943 Y=548123.3939  
52.   . X=531327.2773 Y=548105.0857  
53.   . X=531315.4304 Y=548088.7332  
54.   . X=531299.2390 Y=548069.5903  
55.   . X=531292.9398 Y=548081.2590  
56.   . X=531299.0845 Y=548102.8737  
57.   . X=531291.1097 Y=548109.9680  
58.   . X=531283.9008 Y=548101.8643  
59.   . X=531240.4290 Y=548079.0632  
60.   . X=531197.3018 Y=548039.0220  
61.   . X=531182.1832 Y=548061.1507  
62.   . X=531129.3866 Y=548076.0367  
63.   . X=531085.0238 Y=548083.2270  
64.   . X=531082.0601 Y=548076.9639  
65.   . X=531057.6298 Y=548080.8020  
66.   . X=531058.0600 Y=548052.6873  
67.   . X=531056.1478 Y=548028.2990  
68.   . X=531052.7570 Y=548023.9807  
69.   . X=531062.8887 Y=548016.0249  
70.   . X=531066.6811 Y=548015.1104  
71.   . X=531060.4876 Y=547988.6126  
72.   . X=531055.1380 Y=547968.5733  
73.   . X=531052.3558 Y=547969.0910  
74.   . X=531020.1664 Y=547964.6106  
75.   . X=531021.8516 Y=547971.3793  
76.   . X=531010.3157 Y=547974.2514  
77.   . X=530998.7455 Y=547977.5062  
78.   . X=530996.6142 Y=547977.8284  
79.   . X=530980.3089 Y=547982.0936  
80.   . X=530974.7512 Y=547983.5460  
81.   . X=530971.9556 Y=547979.6991  
82.   . X=530965.6598 Y=547959.0537  
83.   . X=530959.5127 Y=547960.4166  
84.   . X=530951.3660 Y=547962.4941  
85.   . X=530927.6992 Y=547966.7620  
86.   . X=530902.1878 Y=547971.2570  
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87.   . X=530884.5968 Y=547967.3480  
88.   . X=530867.3835 Y=547963.8180  
89.   . X=530853.1737 Y=547965.1839  
90.   . X=530836.8348 Y=547923.9760  
91.   . X=530833.7339 Y=547918.0783  
92.   . X=530822.4780 Y=547903.8027  
93.   . X=530813.3848 Y=547896.8900  
94.   . X=530805.8358 Y=547890.4570  
95.   . X=530786.9548 Y=547883.4020  
96.   . X=530777.7238 Y=547879.7330  
97.   . X=530766.7908 Y=547874.6220  
98.   . X=530761.7686 Y=547872.1690  
99.   . X=530753.6727 Y=547868.1933  
100.   . X=530751.4166 Y=547867.2612  
101.   . X=530738.9328 Y=547861.1289  
102.   . X=530723.8612 Y=547858.1062  
103.   . X=530699.3008 Y=547853.0620  
104.   . X=530663.1020 Y=547838.4598  
105.   . X=530656.1299 Y=547835.6222  
106.   . X=530654.1138 Y=547837.2441  
107.   . X=530654.1138 Y=547837.2441  
108.   . X=530654.1138 Y=547837.2441  
109.   . X=530656.2747 Y=547825.7181  
110.   . X=530657.7685 Y=547817.5108  
111.   . X=530647.2988 Y=547822.1020  
112.   . X=530630.4694 Y=547827.3232  
113.   . X=530622.3384 Y=547830.4416  
114.   . X=530586.5625 Y=547824.5671  
115.   . X=530574.6361 Y=547833.3967  
116.   . X=530552.1018 Y=547827.7190  
117.   . X=530529.0358 Y=547813.1760  
118.   . X=530527.0016 Y=547818.6864  
119.   . X=530514.2184 Y=547833.3635  
120.   . X=530483.4520 Y=547865.6685  
121.   . X=530481.3758 Y=547896.4390  
122.   . X=530466.1731 Y=547900.0052  
123.   . X=530436.1325 Y=547905.2201  
124.   . X=530428.9978 Y=547877.0350  
125.   . X=530401.0938 Y=547884.8110  
126.   . X=530390.1348 Y=547895.1010  
127.   . X=530385.9416 Y=547891.7242  
128.   . X=530373.7028 Y=547897.3460  
129.   . X=530365.5218 Y=547886.0360  
130.   . X=530337.7928 Y=547890.4420  
131.   . X=530326.2098 Y=547860.9200  
132.   . X=530310.0438 Y=547871.0760  
133.   . X=530224.1188 Y=547826.9070  
134.   . X=530198.0478 Y=547829.7880  
135.   . X=530187.4538 Y=547832.9730  
136.   . X=530179.3678 Y=547836.3500  
137.   . X=530172.6698 Y=547839.1780  
138.   . X=530172.6698 Y=547839.1780  
139.   . X=530172.6698 Y=547839.1780  
140.   . X=530147.5689 Y=547846.8782  

141.   . X=530124.1128 Y=547849.8920  
142.   . X=530113.5778 Y=547842.4490  
143.   . X=530093.6868 Y=547857.4220  
144.   . X=530078.3638 Y=547845.9110  
145.   . X=530086.5308 Y=547816.9240  
146.   . X=530102.4728 Y=547808.2270  
147.   . X=530099.3398 Y=547806.6060  
148.   . X=530094.8388 Y=547804.8400  
149.   . X=530090.9508 Y=547803.9760  
150.   . X=530089.0068 Y=547804.1200  
151.   . X=530086.1408 Y=547804.9740  
152.   . X=530081.9648 Y=547806.8120  
153.   . X=530077.4278 Y=547808.6490  
154.   . X=530072.2558 Y=547810.2600  
155.   . X=530061.7778 Y=547814.4390  
156.   . X=530058.1760 Y=547815.5082  
157.   . X=530057.5298 Y=547815.7000  
158.   . X=530054.3168 Y=547816.0120  
159.   . X=530050.4638 Y=547816.5880  
160.   . X=530044.8828 Y=547818.2090  
161.   . X=530040.7068 Y=547820.4430  
162.   . X=530035.7378 Y=547822.5320  
163.   . X=530029.5808 Y=547824.4420  
164.   . X=530024.9668 Y=547826.7680  
165.   . X=530020.1058 Y=547829.1100  
166.   . X=530018.4138 Y=547829.5780  
167.   . X=530015.6888 Y=547829.6110  
168.   . X=530011.1158 Y=547830.1510  
169.   . X=530006.9388 Y=547831.3760  
170.   . X=530001.3228 Y=547833.8620  
171.   . X=529995.1848 Y=547836.2290  
172.   . X=529990.7208 Y=547837.1660  
173.   . X=529985.9778 Y=547837.3460  
174.   . X=529980.1818 Y=547836.9860  
175.   . X=529976.1488 Y=547837.2020  
176.   . X=529972.0438 Y=547837.9230  
177.   . X=529967.7958 Y=547838.4990  
178.   . X=529963.2808 Y=547838.3670  
179.   . X=529960.1838 Y=547837.8630  
180.   . X=529957.9517 Y=547837.1610  
181.   . X=529955.1438 Y=547836.2780  
182.   . X=529949.2748 Y=547834.5490  
183.   . X=529944.8958 Y=547832.7590  
184.   . X=529936.0028 Y=547828.0040  
185.   . X=529932.9058 Y=547825.4100  
186.   . X=529931.1098 Y=547822.6200  
187.   . X=529929.7418 Y=547818.4410  
188.   . X=529928.5538 Y=547813.1100  
189.   . X=529928.9138 Y=547811.7770  
190.   . X=529931.3258 Y=547810.7320  
191.   . X=529933.3068 Y=547810.7680  
192.   . X=529935.7912 Y=547811.1639  
193.   . X=529939.0318 Y=547812.1010  
194.   . X=529941.8088 Y=547812.3500  
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195.   . X=529921.9798 Y=547789.8690  
196.   . X=529975.2024 Y=547727.0371  
197.   . X=529981.6959 Y=547720.0087  
198.   . X=530013.6000 Y=547732.6395  
199.   . X=530033.0789 Y=547736.1206  
200.   . X=530052.3637 Y=547733.7809  
201.   . X=530070.8533 Y=547735.6146  
202.   . X=530095.1291 Y=547743.4922  
203.   . X=530134.2728 Y=547739.0310  
204.   . X=530146.2261 Y=547735.7770  
205.   . X=530146.2261 Y=547735.7770  
206.   . X=530146.2261 Y=547735.7770  
207.   . X=530150.9478 Y=547722.7320  
208.   . X=530142.6416 Y=547700.9104  
209.   . X=530175.1935 Y=547679.1298  
210.   . X=530185.5834 Y=547673.5591  
211.   . X=530217.9159 Y=547676.5200  
212.   . X=530219.6647 Y=547689.3899  
213.   . X=530228.6946 Y=547692.0193  
214.   . X=530240.0981 Y=547687.0602  
215.   . X=530255.1059 Y=547701.8957  
216.   . X=530266.4993 Y=547706.9654  
217.   . X=530261.9863 Y=547695.0702  
218.   . X=530300.0581 Y=547696.4701  
219.   . X=530311.4208 Y=547700.4170  
220.   . X=530322.5131 Y=547704.4280  
221.   . X=530334.0966 Y=547708.5226  
222.   . X=530344.8528 Y=547713.6187  
223.   . X=530353.2138 Y=547714.4060  
224.   . X=530379.6372 Y=547696.5579  
225.   . X=530377.2867 Y=547707.3792  
226.   . X=530394.8516 Y=547700.4983  
227.   . X=530421.1188 Y=547706.3990  
228.   . X=530432.6077 Y=547681.9166  
229.   . X=530438.3701 Y=547660.9945  
230.   . X=530440.7009 Y=547637.3402  
231.   . X=530477.6426 Y=547605.5321  
232.   . X=530478.8168 Y=547602.4166  
233.   . X=530486.4675 Y=547587.6973  
234.   . X=530498.7788 Y=547576.5578  
235.   . X=530518.6718 Y=547576.5440  
236.   . X=530539.4658 Y=547576.9510  
237.   . X=530555.5198 Y=547568.7850  
238.   . X=530577.4138 Y=547553.3180  
239.   . X=530599.8822 Y=547557.0372  
240.   . X=530611.6773 Y=547565.2549  
241.   . X=530615.4108 Y=547574.8570  
242.   . X=530616.0938 Y=547579.6540  
243.   . X=530623.4486 Y=547593.6776  
244.   . X=530645.2561 Y=547589.2267  
245.   . X=530656.2728 Y=547581.4607  
246.   . X=530666.7456 Y=547580.1341  
247.   . X=530685.4986 Y=547614.2265  
248.   . X=530688.8468 Y=547617.3013  

249.   . X=530718.1600 Y=547612.7291  
250.   . X=530744.4288 Y=547609.1400  
251.   . X=530781.3075 Y=547599.5862  
252.   . X=530800.1554 Y=547595.8451  
253.   . X=530810.9439 Y=547605.5754  
254.   . X=530813.8670 Y=547607.7440  
255.   . X=530827.0015 Y=547617.9873  
256.   . X=530844.5008 Y=547628.6642  
257.   . X=530886.9708 Y=547652.2665  
258.   . X=530898.9518 Y=547653.7252  
259.   . X=530918.0442 Y=547654.5970  
260.   . X=530934.8561 Y=547659.0322  
261.   . X=530955.1737 Y=547667.3906  
262.   . X=530962.1124 Y=547681.8823  
263.   . X=530987.4992 Y=547678.5670  
264.   . X=531006.9925 Y=547668.2852  
265.   . X=531014.6016 Y=547672.0750  
266.   . X=531039.9049 Y=547678.3785  
267.   . X=531058.3125 Y=547682.2811  
268.   . X=531064.7208 Y=547686.2206  
269.   . X=531069.2901 Y=547689.0794  
270.   . X=531101.5143 Y=547696.3355  
271.   . X=531129.1964 Y=547702.5962  
272.   . X=531145.3075 Y=547711.7666  
273.   . X=531161.6482 Y=547716.8620  
274.   . X=531174.2755 Y=547714.5252  
275.   . X=531192.5148 Y=547693.7277  
276.   . X=531209.5850 Y=547651.8990  
277.   . X=531220.8018 Y=547630.2690  
278.   . X=531227.4456 Y=547615.3272  
279.   . X=531235.0829 Y=547598.7075  
280.   . X=531246.5401 Y=547583.3412  
281.   . X=531249.4591 Y=547578.4610  
282.   . X=531285.2204 Y=547613.7545  
283.   . X=531302.8057 Y=547623.8673  
284.   . X=531304.8767 Y=547626.2968  
285.   . X=531310.2335 Y=547628.6637  
286.   . X=531310.2335 Y=547628.6637  
287.   . X=531323.5557 Y=547586.1527  
288.   . X=531340.0716 Y=547556.9236  
289.   . X=531358.8961 Y=547536.8271  
290.   . X=531367.9918 Y=547530.5011  
291.   . X=531369.4882 Y=547529.3633  
292.   . X=531383.3848 Y=547516.8280  
293.   . X=531404.3131 Y=547518.6906  
294.   . X=531417.4524 Y=547525.1775  
295.   . X=531454.1158 Y=547541.9280  
296.   . X=531460.7130 Y=547550.0509  
297.   . X=531463.0478 Y=547553.5651  
298.   . X=531498.7858 Y=547564.0130  
299.   . X=531520.1428 Y=547565.7588  
300.   . X=531523.5842 Y=547565.1929  
301.   . X=531538.1336 Y=547589.0659  
302.   . X=531540.0238 Y=547584.8834  
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303.   . X=531542.5928 Y=547597.8930  
304.   . X=531547.4223 Y=547599.2459  
305.   . X=531550.8208 Y=547600.1980  
306.   . X=531551.3641 Y=547600.3007  
307.   . X=531555.4748 Y=547601.0780  
308.   . X=531543.7218 Y=547633.7580  

 
Границата на опфатот е прикажана со 

линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, означени со редни броеви од 1 до 
308, а за секоја точка табеларно се дадени 
параметрите по х и у координати.  

 
Член 7 

 Со општиот акт се утврдуваат групите 
на класи на намени во рамките на опфатот 
со име за секоја наменска зона пооделно 
согласно член 28 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 
134/16). 

 Во рамките на опфатот на село Крклино 
се утврдени повеќе групи на класи на 
намена: 

 
А - Домување 

A1-Домување во станбени куќи и до-
мување во станбени куќи во селско-
стопански двор. 

 
Б - Комерцијални и деловни дејности 

Б1-Мали комерцијални и деловни 
дејности 

 
В - Јавни институции: 

 В5- Верски институции 
 

 Д - Зеленило и рекреација: 
  Д4-Меморијални простори 
 
 Е - Инфраструктура, односно класите 

на намени: 
 Е1- Комунална инфраструктура (сооб-

раќајна инфраструктура) 
 E2 - Комунална супраструктура 
 
 Воден тек 
 

Член 8 
 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 

село Крклино се дефинирани сите постојни 

влезни и излезни правци во селото и 
неговата сообраќајна поврзаност со поши-
рокото опкружување.  

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Крклино се дефинира пристапот до 
градбите и начинот на решавање на стацио-
нарниот сообраќај“ кој треба да е во соглас-
ност со Правилникот за стандарди и нор-
мативи за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ. бр. 42/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16 и 134/16). 

 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 намен-
ски 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 објек-
тите, процентот на изграденост и коефи-
циент на искористеност да се во согласност 
со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ. бр. 42/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 
99/16 и 134/16).  

 При формирањето на градежните пар-
цели потребно е да се почитуваат имотно 
правните односи, односно една или повеќе 
катастарски парцели да преставуваат гра-
дежна парцела.  

 Површината за градење може да се 
протега во рамки на една или повеќе 
катастарски парцели, при што минималното 
растојание од површината за градење до 
границата на парцелата кон постоечката 
сообраќајница не треба да е помало од три 
(3) метри, согласно член 83 од Правилникот 
за изменување и дополнување на Правил-
никот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 
42/15, 217/15, 222/15, 228/15,35/16, 99/16 и 
134/16). 
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Член 11 
При реализација на општиот акт во 

целост да се почитуваат одредбите од 
текстуалниот дел на општиот акт кои се 
однесуваат на целокупната инфраструк-
турна мрежа (далековод, гасовод, траса на 
железница.....), водотеците и за природните 
и вештачки водени површини што се во 
рамките на опфатот. 

 
Член 12 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Крклино се дефинира просторната 
организација и условите за градење во 
селско-стопански двор .  

 Во рамките на градежните парцели со 
Основна класа на намена А1 (домување во 
станбени куќи - селско -стопански дворови) 
освен објектот за домување, можат да се 
предвидат и помошни градби во функција 
на селско-стопанскиот двор (штали, скла-
дишта, гаражи и сл.). 

 
Член 13 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Крклино се дефинира начинот на 
реализација на инфраструктурните водови и 
градби..  

 Постојната инфраструктурна мрежа 
(водовод, канализација и електрика) да 
овозможи да се приклучи на мрежата секој 
објект со основна група на класи на намена 
А – домување, Б - комерцијални и деловни 
намени и В - јавни институции. 

 За објектите од останатите групи на 
класи на намена, доколку капацитетите на 
постојната инфраструктура не задоволуваат, 
се изработува Проект за инфраструктура. 

 Проект за инфраструктура се изработува 
согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, (Сл. Весник на 
РМ, бр. 199/14, 44/15, 193/15 ,31/16 и 
163/16).  

 
Член 14 

Општиот акт за село содржи табели со 
Билансни споредбени показатели во кои се 
прикажани планираните површини по 
намена на земјиштето - наменските зони, во 
однос на постојните изградени површини. 

  
 

Член 15 
Сите параметри за уредување на 

просторот во опфатот кои не се опфатени во 
приложените општи услови за изградба на 
просторот од овој Општ Акт, мора да бидат 
во согласност со Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл. весник на Р. Македонија бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и 
134/16). 

 
 Член 16 

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

 
Член 17 

 Одредбите на оваа Одлука се приме-
нуваат до донесување на Урбанистички 
план за село. 

 
Член 18 

Одлуката Влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Сл. гласник на 
Општина Битола“,.  

 
Бр.09-125/30         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за донесување 
на Техничка исправка за ГП бр. 40 во ДУП 
за Централно градско подрачје 3 дел Блок 
10 и 16 (измени и дополнувања) - Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Техничка исправка за ГП бр. 40 во ДУП 
за Централно градско подрачје 3 дел Блок 
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10 и 16 (измени и дополнувања) - Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 83 Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) 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 23.12.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на Техничка исправка за ГП 

бр. 40 во ДУП за Централно градско 
подрачје 3 дел Блок 10 и 16 (измени и 

дополнувања) - Општина Битола 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Техничка исправка за ГП бр. 40 во ДУП 
за Централно градско подрачје 3 дел Блок 
10 и 16 (измени и дополнувања) - Општина 
Битола. 

 
Член 2 

Техничката исправка за ГП бр. 40 во 
ДУП за Централно градско подрачје 3 
дел Блок 10 и 16 (измени и дополнувања) 
- Општина Битола е составен дел на 
урбанистичкиот план ДУП за Централно 
градско подрачје 3 дел Блок 10 и 16 
(измени и дополнувања) - Општина 
Битола, донесен со Одлука на Совет на 
Општина Битола Бр. 07-15/26 од 04.07.2012 
год. и објавен во ,,Сл. Гласник“ на Општина 
Битола. 

 
Член 3 

Техничката исправка за ГП бр. 40 во 
ДУП за Централно градско подрачје 3 
дел Блок 10 и 16 (измени и дополнувања) 

- Општина Битола, се заверува со потпис и 
печат од донесителот. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-125/31         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за усвојување 
на Ценовник за санација на прекопи на 
територијата на Општина Битола бр.02-

787/5 од 27.09.2016г. на КЈП Нискоградба 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за санација на прекопи на 
територијата на Општина Битола бр.02-
787/5 од 27.09.2016г. на КЈП Нискоградба 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
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Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
23.12.2016 година, донесе 

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

изменување и дополнување на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за санација на 

прекопи на територијата на Општина 
Битола бр.02-787/5 од 27.09.2016г. на КЈП 

Нискоградба Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за изменување и дополнување на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за санација на 
прекопи на територијата на општина Битола 
бр.02-999/15 од 25.11.2016 година, донесена 
од Управниот Одбор на КЈП Нискоградба 
Битола .  

2.Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/32         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за изработка на проекти за 

линиска инфраструктурна градба-
канализација на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за изработка на проекти за 
линиска инфраструктурна градба-канали-
зација на КЈП „Нискоградба“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

 

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

 
Бр. 08-1471/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 23.12.2016 година, донесе 

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

усвојување на Ценовник за изработка на 
проекти за линиска инфраструктурна 

градба-канализација на КЈП 
„Нискоградба“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за изработка на 
проекти за линиска инфраструктурна 
градба-канализација бр.02-916/5 од 
04.11.2016 година донесена од Управниот 
одбор на КЈП „Нискоградба“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/33         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за усвојување на 
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Ценовник за ревизија на проекти за 
линиска инфраструктурна градба-

канализација на КЈП „Нискоградба“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за ревизија на проекти за линиска 
инфраструктурна градба-канализација на 
КЈП „Нискоградба“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02 И 17/08) 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 23.12.2016 година, 
донесе 

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

усвојување на Ценовник за ревизија на 
проекти за линиска инфраструктурна 

градба-канализација на КЈП 
„Нискоградба“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за ревизија на 
проекти за линиска инфраструктурна 
градба-канализација на КЈП „Нискоградба“ 
Битола бр. 02-916/6 од 04.11.2016 година 
донесена од Управниот одбор на КЈП 
„Нискоградба“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/34         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за изработка на проекти за 

линиска инфраструктурна градба-
отворени канали на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за изработка на проекти за 
линиска инфраструктурна градба-отворени 
канали на КЈП „Нискоградба“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-1471/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 23.12.2016 година, донесе 

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

усвојување на Ценовник за изработка на 
проекти за линиска инфраструктурна 

градба-отворени канали на КЈП 
„Нискоградба“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за изработка на 
проекти за линиска инфраструктурна град-
ба-отворени канали на КЈП „Нискоградба“ 
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Битола бр. 02-916/7 од 04.11.2016 година 
донесена од Управниот одбор на КЈП 
„Нискоградба“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-125/35         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за ревизија на проекти за 
линиска инфраструктурна градба-

отворени канали на КЈП „Нискоградба“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Ценовник за ревизија на проекти за линиска 
инфраструктурна градба-отворени канали 
на КЈП „Нискоградба“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 23.12.2016 година, донесе 

 

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

усвојување на Ценовник за ревизија на 
проекти за линиска инфраструктурна 

градба-отворени канали на КЈП 
„Нискоградба“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Ценовник за ревизија на 
проекти за линиска инфраструктурна 
градба-отворени канали на КЈП „Нис-
коградба“ Битола бр. 02-916/8 од 04.11.2016 
година донесена од Управниот одбор на 
КЈП „Нискоградба“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-125/36         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

Решението за именување на постојан 
овластен претставник од Советот на 

Општината Битола за годишните собранија 
на Друштвото за спортски дејности 

КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола 

1. Го објавувам Решението за измена на 
Решението за именување на постојан овлас-
тен претставник од Советот на Општината 
Битола за годишните собранија на Друшт-
вото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ 
КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08) и член 6-а од Законот за спортот 
(,,Службен весник на РМ“ бр.29/02...72/15), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
за измена на Решението за именување на 
постојан овластен претставник од Советот 

на Општината Битола за годишните 
собранија на Друштвото за спортски 

дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР 
АД Битола 

1. Во Решението за именување на 
постојан овластен претставник од Советот 
на општината Битола за годишните собра-
нија на Друштвото за спортски дејности 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола (,,Службен гласник на општината 
Битола“ бр.10/15), се врши измена во точка 
3, на начин што: 

,,за постојан овластен претставник кој ќе 
ги врши работите од надлежност на 
Собранието на акционери на Друштвото за 
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ 
ПЕЛИСТЕР АД Битола се именува лицето 
Пеце Милевски – член во Советот на 
Општината Битола“. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-125/37         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување претставник од 

родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

клон „Пролет“ 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување претставник од роди-
телите на децата во Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Естреја Овадија-Мара“ Битола 
клон ,,Пролет“, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 114 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од Законот за 
локална 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 23.12.2016 година, донесе 

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

од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија-Мара“ 

Битола клон ,,Пролет“ 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Љупка 
Каранфиловска како претставник од роди-
телите на децата во Управниот Одбор на 
,,Естреја Овадија-Мара“ Битола клон 
,,Пролет“ 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Пецо Ристевски 
како претставник од родителите на децата 
во Управниот Одбор на,,Естреја Овадија-
Мара“ Битола клон ,,Пролет“. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
,,Службен гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-125/38         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

клон „Вангел Мајоро“ 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претставник од роди-
телите на децата во Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Естреја Овадија-Мара“ Битола 
клон ,,Вангел Мајоро“, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 114 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13...27/16), 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 23.12.2016 година, донесе 

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

од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ 

Битола клон „Вангел Мајоро“ 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Катерина 
Стојковска како претставник од родителите 
на децата во Управниот Одбор на ,,Естреја 
Овадија-Мара“ Битола клон ,,Пролет“ 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Катерина 
Стојковска како претставник од родителите 

на децата во Управниот Одбор на,,Естреја 
Овадија-Мара“ Битола клон ,,Пролет“. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-125/39         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

формирање Комисија за утврдување 
Предлог-програма за работа на Советот на 

Општината Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Решението за формирање 
Комисија за утврдување Предлог-програма 
за работа на Советот на Општината Битола 
за 2017 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), а во врска со 
член 141 од Деловникот на Советот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општинта Битола“ бр. 15/05), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 23.12.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање Комисија за утврдување 

Предлог-програма за работа на Советот на 
Општината Битола за 2017 година 
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1. Се формира Комисија за утврдување 
Предлог-програма за работа на Советот на 
Општината Битола за 2017 година, во 
состав: 

1. Силвана Ангелевска – Председател 
2. Игор Хаџиевски, член 
3. Николче Јанкуловски, член  
4. Горан Михајловски, член 
5. Иса Ибиш, член, 
6. Стојан Кулевски, член 
7. Леонида Чолаковски, член 
8. Наташа Петровска, член 
9. Валентин Груевски, член 
10. Габриела Илиевска, член 
11. Благојче Котевски, член и 
12. Александар Ѓоргиевски, член.  

 
2. Основна задача на Комисијата е врз 

основа на претходно добиените предлози и 
мислења од овластени предлагачи и 
заинтересирани субјекти, да ја утврди 
Предлог-програмата за работа на Советот 
на Општината Битола за 2017 година.  

3. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-125/40         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Училишниот одбор во СОТУ „Ѓорѓи 

Наумов“– Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Училишниот 
одбор во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“– Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 23.12.2016 
година. 

 

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

 
Бр. 08-1471/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 88, став 2 и 5 од 

Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95...30/16), член 36, 
став 1, точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
5/02), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

Училишниот одбор во СОТУ „Ѓорѓи 
Наумов“– Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Николче 
Тасевски од член во Училишниот одбор во 
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“– Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА ЛИЦЕТО Гордана 
Секуловска-дипломиран сообраќаен 
инжинер, ул.Михајло Андоновски бр.2/12-
Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-125/41         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор на ОУ „Александар 

Турунџев“ село Кукуречани-Битола 

 



  –  БРОЈ 16 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 29.12.2016 СТР. 74 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Училишниот 
одбор на ОУ ,,Александар Турунџев“ село 
Кукуречани-Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 23.12.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1471/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основно образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 103/08...127/16), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 23.12.2016 година, донесе 

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

Училишниот одбор на ОУ „Александар 
Турунџев“ село Кукуречани-Битола 

 
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Златко 

Темелковски од член во Училишниот одбор 
на ОУ „Александар Турунџев“ село 
Кукуречани-Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Златко 
Темелковски од член во Училишниот одбор 
на ОУ „Александар Турунџев“ село 
Кукуречани-Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-125/42         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.12.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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