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Република Македонија 
ВЛАДА HA  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

СКОПЈЕ 
Примено:  Q  ~ 

, Орг. Един. број: Приnог: Вредност: 

дO: 
Влада на Р.Македонија 

П редмет: Барање 

Почитувани, 
Барам: 

1. Владата на Република македонија, веднаш да донесе Одлука за поништување на 
нејзината Одлуката бр. 42-12651 / 1 од 22.12.2015 година, објавена во Службен 
весник на Република македонија бр. 227/2015, Со што и формално ќе Се Спречи 
отуѓувањето на Офицерскиот дом во Битола; 

2. Офицерскиот дом во Битола, да Се даде на користење на Битола и битолчани; 

3. Да се издвојат потребните финансиски средства од Бу џетот на Р.Македонија за 
реконструкција на Офицерски дом - Битола. 

Офицерскиот дом - битола има СтатуС Споменик на културата од 1977 година, има 
историска вредност, архитектонски вредности, има големо значење за локалната 
заедница во Битола и за Република македонија. 

Co  Законот за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно наследство 
од особено значење', којшто за жал има одложена примена од 08.10.2016 година, 
Офицерскиот дом во Битола ќе Се ревалоризира како културно наследство. 

Според член 51 од Законот за заштита на културното наследството јасно е нормирано 
дека „Културно наследств0 Од Особено значење в0 државна соnственОст не смее да се , отугува. " 

Барам Владата да  ro  земе предвид сето ова, како и јасната оределба на граѓаните на 
Битола кои се против продажба на Офицерскиот дом Битола и да не  ro  користи правниот 
вакуум за да го отуѓи Офицерскиот дом во Битола, спротивно на Законот што треба да 
стапи на сила. 

Офицерскиот дом е Споменик од прв ранг во битола. наместо Владата да посегне  no  
оттуѓување на објектот на Офицерскиот дом во Битола, Спротивно на интересите и 
волјата на граѓаните на Битола, неопходна е негова реконструкција и реставрација  Co  
посебен режим на заштита од прв Степен,  Co  цел зачувување во неговата изворна 
Состојба и континуирана грижа од државата. 

М-р Александар Кирацовски 

Дополнителен заменик на министер за 
информатичко општество и администрација 
во Владата на Р.Македонија 
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