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Врз основа на член 70 од Статутот на Општина  Битола (,,Службен гласник на  

Општина Битола- бр. 10/05), Советот на Општина Битола, на својата седница, 

одржана на ден ______________год.  донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

за економски развој во Општина Битола 

за 2015 год. 

 

Со програма се уредуваат изворите на средствата и наменското трошење на 

истите согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја. 

Програмата претставува континуитет на работите од претходните програми и 

обврски што треба да бидат завршени во 2015 година. 

Сите проекти кои биле во приоритетната листа во Програмата за 2014 

година, а не се завршени во тековната година се составен дел на оваа програма. 

 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

На програмата за економски развој во Општина Битола 

за 2015 година 

 

ПЛАНИРАНИ  ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2015 година 

       

        
Ред. 
Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 
713 (111, 
113) 

Планирани средства од Буџетот на 
општината ( Данок на имот)  

2 718117 
Надомест за добивање на лиценца за 
угостителска дејност  
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  

на Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2015 година 

 

 

 

        
Ред. 
Бр. шифра Расходи  

1 46 
СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ 
  

1.1 464 990 Други трансфери  

2 482 
ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
  

2.1 482 110 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на улици и патишта 
  

2,2 482 210 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на мостови 
  

2,3 482 310 

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

2.4 482 610 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на споменици 
  

2.5 482 710 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на капацитети за водоснабдување 
  

2.6 482 810 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на капацитети за енергетика 
  

2.7 782 910 

Подготвување на проекти, вклучување на 
дизјан на други објекти 
  

 

Дел од средствата од оваа Програма ќе бидат вложени за изработка на 

техничка документација на објекти кои се дефинирани со листа на објекти која е 

дадена како ПРОЛОГ 1  
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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 ) 

 
 

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 2016 г. 

 

 

 

 

Бр. 07-               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
 
___________г.      на Совет на Општина Битола 
 
Битола       д-р Силвана Ангелевска  
 


