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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2016 г.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП „Комуналец“
Битола за 2016 г., донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-435/1
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2016 г.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2016 година, донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 18.03.2017 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/3
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ЈП
„Комуналец“ Битола за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“
Битола за 2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

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

Бр. 08-435/2
20.04.2017 год.
Битола

Бр. 08-435/3
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ЈП „Комуналец“ Битола за 2016 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во 2016
година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/4
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во 2016
година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
јавната чистота на подрачјето на Општината
Битола во 2016 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за јавната чистота на
подрачјето на Општината Битола во 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/5
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Финансовата програма за јавните зелени
површини на подрачјето на Општината
Битола за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Финансовата
програма за јавните зелени површини на
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подрачјето на Општината Битола за 2016
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-435/4
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Финансовата програма за јавните
зелени површини на подрачјето на
Општината Битола за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Финансовата програма за јавните
зелени површини на подрачјето на Општината Битола за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/6
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на завршната сметка на КЈП
„Нискоградба“ Битола за 2016 г.
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1. Го објавувам Решението за давање
согласност на завршната сметка на КЈП
„Нискоградба“ Битола за 2016 г., донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-435/5
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на завршната сметка
на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2016 г.
1. Се дава согласност на завршната
сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за
2016 година, донесена на седницата на
Управниот одбор, одржана на 22.02.2017
година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/7
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола
во 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на КЈП
„Нискоградба“ Битола во 2016 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-435/6
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола
во 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/8
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ЈП
„Пазари“ Битола за 2016 г.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ЈП
„Пазари“ Битола за 2016 г., донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/7
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2016 г.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2016 година, донесена на седницата на Управниот
одбор, одржана на 24.02.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/9
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на на
ЈП „Пазари“ Битола за 2016 г.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ЈП „Пазари“
Битола за 2016 г., донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/8
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот за работата
на ЈП „Пазари“ Битола за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/10
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2016 г.
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2016 г., донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/9
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за
2016 г.
1. Се дава согласност на Завршната
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2016
година, донесена на седницата на Управниот одбор, одржана на 27.02.2016 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/11
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

СТР. 6
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ЈКП
„Водовод“ Битола за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“
Битола за 2016 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/10
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ЈКП „Водовод“ Битола за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/12
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

финансиското работење на ЈП за
урбанистичко планирање, проектирање и
инженеринг Битола за 2016 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за урбанистичко
планирање, проектирање и инженеринг
Битола за 2016 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/11
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
за урбанистичко планирање, проектирање
и инженеринг Битола за 2016 година
1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП за
урбанистичко планирање, проектирање и
инженеринг Битола за 2016 година,
донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 24.02.2016 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/13
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 20.04.2017
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ЈП
за урбанистичко планирање, проектирање
и инженеринг Битола за 2016 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на ЈП за
стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ за 2016 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/12
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ЈП за урбанистичко планирање,
проектирање и инженеринг Битола за
2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за урбанистичко планирање,
проектирање и инженеринг Битола за 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/14
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за финансиското работење на ЈП за стопанисување
со Индустриската зона „Жабени за 2016
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/13
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП
за стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ за 2016 година
1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на ЈП за
стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ Битола, донесена на седницата на
Управниот одбор, одржана на 27.02.2016
година.

СТР. 8

– БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

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

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

Бр.09-33/15
12.04.2017 г.
Битола

Бр.09-33/16
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ЈП
за стопанисување со Индустриската зона
„Жабени“ за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за
2016 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/14
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ЈП за стопанисување со Индустриската
зона „Жабени“ за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ЈП за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ за 2016 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на Зоолошката
градина Битола за 2016 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на Зоолошката
градина Битола за 2016 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/15
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на
Зоолошката градина Битола за 2016
година

ЧЕТВРТОК 20.04.2017
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1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на Зоолошката градина Битола за 2016 година,
донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 03.02.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/17
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на
Зоолошката градина Битола за 2016
година

БРОЈ 4 – СТР. 9

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за
работата на Зоолошката градина Битола за
2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/18
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на Старски дом
„Сју Рајдер“ Битола за 2016 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на Зоолошката
градина Битола за 2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Завршната сметка за
финансиското работење на Старски дом
„Сју Рајдер“ Битола за 2016 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 09-435/16
20.04.2017 год.
Битола

Бр. 09-435/17
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
Зоолошката градина Битола за 2016
година

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и
41/14) 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
12.04.2017 година, донесе

СТР. 10 – БРОЈ 4
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2016
година

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2016
година

1. Се дава согласност на Завршната
сметка за финансиското работење на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2016 година,
донесена на седницата на Управниот одбор,
одржана на 10.02.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за
2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.

Бр.09-33/19
12.04.2017 г.
Битола

Бр.09-33/20
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2016
година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за уредување на градежното
замјиште во Општината Битола за 2016
година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата на Старски дом „Сју
Рајдер“ Битола за 2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/18
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

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

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
уредување на градежното замјиште во
Општината Битола за 2016 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/19
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за уредување на
градежното замјиште во Општината
Битола за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за уредување на
градежното земјиште во Општината Битола
за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-33/21
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за одржување инсталации на
локалната патна мрежа и улиците во
Општината Битола за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
одржување инсталации на локалната патна
мрежа и улиците во Општината Битола за
2016 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/20
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

БРОЈ 4 – СТР. 11

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 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за одржување инсталации
на локалната патна мрежа и улиците во
Општината Битола за 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за одржување инсталации на локалната патна мрежа и улиците
во Општината Битола за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-33/22
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за користење и одржување на
уличното осветлување во Општината
Битола за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
користње и одржување на уличното
осветлување во Општината Битола за 2016
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/21
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 12 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

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 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за користење и одржување
на уличното осветлување во Општината
Битола за 2016 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината Битола
за сезоната 2015/2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за користење и одржување на уличното осветлување во Општината Битола за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање на
зимската служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2015/2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

Бр.09-33/23
12.04.2017 г.
Битола

Бр.09-33/24
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2015/2016 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2016/2017 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
организирање на зимската служба на
подрачјето на Општината Битола за
сезоната 2015/2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната
2016/2017 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 09-435/22
20.04.2017 год.
Битола

Бр. 09-435/23
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 4 – СТР. 13

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 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината Битола
за сезоната 2016/2017 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за
спроведување на Програмата за изработка
на урбанистички планови во Општина
Битола за 2016 г. заклучно со 31.12.2016
година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање на
зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната 2016/2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-33/25
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за спроведување
на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Битола
за 2016 г. заклучно со 31.12.2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спроведување на Програмата за изработка на
урбанистички планови во Општина Битола
за 2016 г. заклучно со 31.12.2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-33/26
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2016
година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за спроведување на Програмата
за изработка на урбанистички планови во
Општина Битола за 2016 г. заклучно со
31.12.2016 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за работењето на
Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2016 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 09-435/24
20.04.2017 год.
Битола

Бр. 09-435/25
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 14 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

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 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион за 2016
година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион од страна
на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за
работењето на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/27
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишниот извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион од страна
на Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај
за спроведување на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион од страна на
Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/28
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за локален економски развој
за 2016 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишниот извештај за спроведување на
Програмата за развој на Пелагонискиот
плански регион од страна на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион за
2016 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
локален економски развој за 2016 година,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 09-435/26
20.04.2017 год.
Битола

Бр. 09-435/27
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 4 – СТР. 15

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 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за локален економски
развој за 2016 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за туризам за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за локален економски
развој за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/29
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за туризам за 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
туризам за 2016 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/28
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за туризам за 2016
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/30
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата во
областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Битола од 01.06.2016 г. до 31.12.2016 г.
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за работата во областа на
располагањето со градежното земјиште во
сопственост на Република Македонија на
подрачјето на Општина Битола од
01.06.2016 г. до 31.12.2016 г., донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/29
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 16 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

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 12.04.2017 година, донесе

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 12.04.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата во
областа на располагањето со градежното
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Битола од 01.06.2016 г. до 31.12.2016 г.

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за
повеќенаменско рекреативно игралиште
на КП бр. 3040 КО Битола 4 Општина
Битола

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Битола од 01.06.2016 г. до 31.12.2016 г.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/31
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за повеќенаменско
рекреативно игралиште на КП бр. 3040 КО
Битола 4 Општина Битола
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за повеќенаменско рекреативно
игралиште на КП бр. 3040 КО Битола 4
Општина Битола, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/30
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за повеќенаменско рекреативно игралиште на КП бр.
3040 КО Битола 4 Општина Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/32
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за изградба на
скејт парк на КП бр. 584/1 КО Битола 4
Општина Битола
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за изградба на скејт парк на КП
бр. 584/1 КО Битола 4 Општина Битола,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/31
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 4 – СТР. 17

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за изградба на
скејт парк на КП бр. 584/1 КО Битола 4
Општина Битола.

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа (,,Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(,,Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15,
193/15 и 31/16) 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 12.04.2017 година, донесе

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за
изградба на скејт парк на КП бр. 584/1 КО
Битола 4 Општина Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата за
изработка на урбанистички планови и
урбанистичко планска документација на
подрачјето на Општината Битола
во 2017 година

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 12.04.2017 година, донесе

Бр.09-33/33
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
дополнување на Програмата за изработка
на урбанистички планови и урбанистичко
планска документација на подрачјето на
Општината Битола во 2017 година
1. Ја објавувам Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичко планска
документација на подрачјето на Општината
Битола во 2017 година, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/32
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови во Општината Битола за
2017 година (,,Службен гласник на Општината Битола“ бр.16/16), се врши дополнување на начин што во Дел II, точка 17.1Детални урбанистички планови во постапка
за донесување, се додаваат две нови точки:
„17.1.36-ДУП за Даме Груев Блок 18општина Битола“; и
,,17.1.37-ДУП за сервиси и мало стопанство, јужно од патот Битола-село Новаци-општина Битола“
Во Дел II, точка 19.3-Локално-урбанистички плански документации (ЛУПД), се
додава една нова точка:
,,19.3.11-ЛУПД за определување на ГП1
со утврдување на условите за користење на
просторот, за вклопување и изградба на
комплекс на градби со намена Г2 на КП
2033/1, КО Цапари-општина Битола“;
2. Програмата влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/34
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола

СТР. 18 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во Општинската
администрација на Општината Битола за
2018 година
1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на
Општината Битола за 2018 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/33
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен 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 12.04.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во Општинската
администрација на Општината Битола за
2018 година
Член 1
Со оваа Одлука се дава согласност на
Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината
Битола за 2018 година.
Член 2
По добиената согласност Градоначалникот на Општина Битола да го донесе Годишниот план за вработување во Опш-

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

тинската администрација на Општината
Битола за 2018 година и да го достави на
мислење до Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.09-33/35
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Локалниот акциски план за
борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Битола 2017-2020
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Локалниот акциски план за борба
против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Битола 2017-2020,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/34
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 12.04.2017 година, донесе
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Локалниот акциски план
за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција на Општина Битола
2017-2020
СЕ УСВОЈУВА Локалниот акциски план
за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Општина Битола 2017-2020.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/36
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Годишниот оперативен
план за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција (2017)
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Годишниот оперативен план за борба
против трговија со луѓе и илегална
миграција (2017), донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/35
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 12.04.2017 година, донесе

БРОЈ 4 – СТР. 19

З
А
К
Л
У
Ч
О
К
за усвојување на Годишниот оперативен
план за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција (2017)
СЕ УСВОЈУВА Годишниот оперативен
план за борба против трговија со луѓе и
илегална миграција (2017).
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/37
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Оперативниот план и
Програма за спроведување на
превентивна систематска дератизација на
канализациониот систем, јавната депонија
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на
град Битола во 2017 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Оперативниот план и Програма за
спроведување на превентивна систематска
дератизација на канализациониот систем,
јавната депонија Мегленци, дивите депонии
и ѓубришта на град Битола во 2017 година,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/36
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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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 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Оперативниот план и
Програма за спроведување на
превентивна систематска дератизација на
канализациониот систем, јавната депонија
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на
град Битола во 2017 година
1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и
Програма за спроведување на превентивна
систематска дератизација на канализациониот систем, јавната депонија Мегленци,
дивите депонии и ѓубришта на град Битола
во 2017 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/38
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Оперативниот план и
Програма за контрола и уништување на
комарците на територијата на Општина
Битола за 2017 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Оперативниот план и Програма за
контрола и уништување на комарците на
територијата на Општина Битола за 2017
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
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. 09-435/37
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 12.04.2017 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Оперативниот план и
Програма за контрола и уништување на
комарците на територијата на Општина
Битола за 2017 година
1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и
Програма за контрола и уништување на
комарците на територијата на Општина
Битола за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-33/39
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на второто
полугодие од 2016 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Информација за безбедносната состојба
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на подрачјето на Полициската станица од
општа надлежност Битола во текот на
второто полугодие од 2016 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/38
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола, на
седницата одржана на 12.04.2017 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на второто
полугодие од 2016 година
1. СЕ УСВОЈУВА Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност
Битола во текот на второто полугодие од
2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-33/40
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за означување
условите и утврдување режимот на
сообраќајот во централното градско
подрачје во Битола
1. Ја објавувам Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за означување
условите и утврдување режимот на сообраќајот во централното градско подрачје
во Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/39
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 52 од Закон за јавните
патишта ( „Сл. весник на РМ“ бр.84/08;
52/09; 114/09; 124/10; 23/11; 53/11; 44/12;
168/12; 163/13; 187/13; 42/14; 166/14;44/15),
член 348, став 1 од Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата („Сл весник на
РМ“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) 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 12.04.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
означување условите и утврдување
режимот на сообраќајот во централното
градско подрачје во Битола
Член 1
Во Одлуката за означување условите
утврдување режимот на сообраќајот во
централното градско подрачје во Битола
(Сл.гласник на Општина Битола„бр.7/99,
4/00 и 12/05 ) во членот 2 се бриши алинеа
10 и се додаваат нови алинеи кои гласат:
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Ул. Београдска - потег од пресек со ул.
Кирил и Методиј до пресек со ул. Кузман
Јосифовски.
Едносмерна од спој со ул. Кирил и
Методиј до пресек со ул. Јорго Османо
(насока на движење од ул. Кирил и Методиј
кон пресек со ул. Јорго Османо).
Двосмерна од спој со ул. Јорго Османо
до пресек со ул. Кочо Десано.
Едносмерна од спој со ул. Кочо Десано
до пресек со ул. Кузман Јосифовски (насока
на движење од ул. Кузман Јосифовски кон
пресек со ул. Кочо Десано)
• Ул. Стерјо Ѓорѓиев – потег од пресек со
ул. Цар Самоил до пресек со ул. Јорго
Османо.
Едносмерна од спој со ул. Цар Самоил до
пресек со ул. Славко Лумбарко (насока на
движење од ул. Цар Самоил кон ул. Славко
Лумбарко).
Едносмерна од спој со ул. Славко
Лумбарко до пресек со ул. Јорго Османо
(насока на движење од ул. Славко Лумбарко
кон ул. Јорго Османо кај Градскиот
Часовник).
• Ул. Славко Лумбарко – потег од пресек
со ул. Кирил и Методиј до пресек со ул.
Стерјо Ѓорѓиев.
Двосмерна од спој со ул. Кирил и
Методиј до пресек со ул. Славко Лумбарко.
Едносмерна од спој со ул. Јорго Османо
до пресек со ул. Стерјо Ѓорѓиев (насока на
движење од ул. Јорго Османо кон ул. Стерјо
Ѓорѓиев).
• Ул. Јорго Османо - потег од пресек со ул.
Цар Самоил до пресек со ул. Београдска.
Едносмерна од спој со ул. Цар Самоил до
пресек со ул. 11-ти Октомври (насока на
движење од ул. Цар Самоил кон ул. 11-ти
Октомври).
Едносмерна од спој со ул. Јорго Османо
(кај Градскиот Часовник) до пресек со ул.
Славко Лумбарко (насока на движење од ул.
Јорго Османо (кај Градскиот Часовник) кон
ул. Славко Лумбарко).
Едносмерна од спој со ул. Београдска до
пресек со ул. Славко Лумбарко (насока на
движење од ул. Београдска кон ул. Славко
Лумбарко).
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• Ул.11-ти Октомври - потег од пресек со
ул. Кирил и Методиј до пресек со ул.
Широк Сокак.
Едносмерна од спој со ул. Кирил и
Методиј до пресек со ул. Широк Сокак
(насока на движење од ул. Кирил и Методиј
кон ул. Широк Сокак.
• Ул. Кирил и Методиј - потег од пресек со
ул. Пеце Матичевски до пресек со ул.
Широк Сокак.
Едносмерна од спој со ул. Пеце
Матичевски до пресек со ул. Београдска
(насока на движење од ул. Пеце Матичевски
кон пресек со ул. Београдска).
Двосмерна од спој со ул. Београдска до
пресек со ул. Славко Лумбарко.
Едносмерна од спој со ул. Славко
Лумбарко до пресек со ул. 11-ти Октомври
(насока на движење од ул. Славко Лумбарко
кон ул. 11-ти Октомври).
Пешачка улица од спој со ул. 11-ти
Октомври до пресек со ул. Широк Сокак.
• Ул. Виенска - потег од пресек со ул.
Кирил и Методиј до пресек со ул. Широк
Сокак.
Едносмерна од спој со ул. Широк Сокак
до пресек со ул. Кирил и Методиј (насока
на движење од ул. Широк Сокак кон ул.
Кирил и Методиј).
• Ул. Београдска - потег од пресек со ул.
Кирил и Методиј до пресек со ул. Кузман
Јосифовски.
Едносмерна од спој со ул. Кирил и
Методиј до пресек со ул. Јорго Османо
(насока на движење од ул. Кирил и Методиј
кон пресек со ул. Јорго Османо).
Двосмерна од спој со ул. Јорго Османо
до пресек со ул. Кочо Десано.
Едносмерна од спој со ул. Кочо Десано
до пресек со ул. Кузман Јосифовски (насока
на движење од ул. Кузман Јосифовски кон
пресек со ул. Кочо Десано).
• Ул. Кочо Десано - потег од пресек со ул.
Београдска до пресек со ул. Кузман
Јосифовски и од пресек со ул. Кузман
Јосифовски до пресек со ул. Цар Самоил.
Едносмерна од спој со ул. Београдска до
пресек со ул. Кочо Десано - потег од пресек
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со ул. Кузман Јосифовски до пресек со ул.
Цар Самoил (насока на движење од ул.
Београдска кон пресек со ул. Кочо Десано).
Двосмерна од спој со ул. Кузман Јосифовски до пресек со ул. Цар Самoил.
• Ул. Кузман Јосифовски - потег од пресек
со ул. Стево Патако до пресек со со ул.
Цар Самoил
Двосмерна од пресек со ул. Стево Патако
до пресек со со ул. Цар Самoил.
• Ул. Пеце Матически - потег од пресек со
ул. Климент Охридски до пресек со ул.
Кузман Јосифовски.
Двосмерна од спој со ул. Климент Охридски до пресек со ул. Стево Патако.
Едносмерна од спој со ул. Стево Патако
до пресек со ул. Кузман Јосифовски (насока
на движење од пресек со ул. Стево Патако
кон пресек со ул. Кузман Јосифовски).
• Ул. Стево Патако - потег од пресек со ул.
Кузман Јосифовски до пресек со ул. Пеце
Матичевски.
Едносмерна од спој со ул. Кузман Јосифовски до пресек со ул. Пеце Матичевски
(насока на движење од пресек со ул. Кузман
Јосифовски кон пресек со ул. Пеце Матичевски).
• Ул. Стив Наумов – потег од пресек со ул.
Стево Патако до пресек со ул. Климент
Охридски.
Двосмерна од спој со ул. Климент Охридски до пресек со ул. Стево Патако.
• Ул. Широк Сокак – потег од ул. Булевар
1-ви Мај до пресек со ул. Пеце
Матичевски и ул. Димитар ИлиевскиМурато (Пешачка улица). Пешачка
Улица од спој ул. Пеце Матичевски и ул.
Димитар Илиевски-Мурато до спој со ул.
11-ти Октомври.
Едносмерна од спој со ул. 11-ти Октомври до пресек со ул. Булевар 1-ви Мај
(насока на движење од пресек со ул. 11-ти
Октомври кон пресек со ул. Булевар 1-ви
Мај).
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Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/41
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измени и
дополнување на одлуката за утврдување
на надоместок за користење на површина
во општа употреба-автобуски стојалишта
1. Ја објавувам Одлуката за измени и
дополнување на одлуката за утврдување на
надоместок за користење на површина во
општа употреба-автобуски стојалишта, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/40
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 22 и 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.
05/02) и член 70 од Статутот на Општина
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 12.04.2017
година, донесе
ОДЛУКА
за измени и дополнување на одлуката за
утврдување на надоместок за користење
на површина во општа употреба-автобуски
стојалишта
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Член 1
Во Одлуката за утврдување на
надоместок за користење на површина во
општа употреба-автобуски стојалишта („Сл.
гласник на Општина Битола“ бр. 04/15)
член 2 се менува и гласи:
„Секој превозник кој врши линиски
превоз на патници во Општина Битола врз
основа на регистриран возен ред, правните
лица кои имаат или користат посебен
линиски превоз на патници и правните лица
кои имаат превоз за сопствени потреби,
согласно оваа Одлука се должни да плаќаат
месечен надоместок за користење на површината во општа употреба-автобуски стојалишта, за секое застанување на превозните
средства (автобуси, минибуси и комби)
согласно регистрираниот возен ред.“
Член 2
Член 4 се менува и гласи:
„Секој превозник кој врши линиски
превоз на патници во Општина Битола врз
основа на регистриран возен ред, правните
лица кои имаат или користат посебен
линиски превоз на патници и правните лица
кои имаат превоз за сопствени потреби, се
должни да ги користат површините во
општа употреба-автобуски стојалишта и за
истите треба да плаќаат надоместок утврден
со оваа Одлука.
Утврдениот надоместок за користење на
површините во општа употреба-автобуските стојалишта се плаќа месечно до
петтиот работен ден во тековниот месец.“
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/42
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Црнеец во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 684)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Црнеец во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 684), донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/40
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација (Службен Весник на РМ бр.
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Црнеец во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 684)
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-9868,

КП бр.684

КО Црнеец,
згр.1, А1 згр. 4, А5 (Танчевски
Божидар и Танчевски Виктор)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/43
12.04.2017 г.
Битола
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ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Барешани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 233, КП бр. 1129,
КП бр. 1128 и КП бр. 305)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Барешани во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 233, КП бр.
1129, КП бр. 1128 и КП бр. 305), донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/42
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Барешани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 233, КП бр. 1129,
КП бр. 1128 и КП бр. 305)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-412/16, КП бр.233

КО Барешани,

згр.1-А1 (Костовски Јован)
УП 1 бр.27-211/16, КП бр.1129

КО Барешани,

згр.1-А4 (Николовска Виолета)

КП бр.1128 КО Барешани, згр.1

УП 1 бр.27-453/16, КП бр.305

КО Барешани,

згр.1и 2-А (Стојановска Ленка)
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/44
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Буково во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 295, КП бр. 3640,
КП. Бр. 3928, КП. Бр. 3674/1 и КП бр. 16)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Буково во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 295, КП бр. 3640,
КП. Бр. 3928, КП. Бр. 3674/1 и КП бр. 16) ,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/43
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Буково во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 295, КП бр. 3640,
КП. Бр. 3928, КП. Бр. 3674/1 и КП бр. 16)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-312/16, КП бр.295 КО Буково,
згр.1,2 и 4-А(Нешевски Митре)
УП 1 бр.27-556/16, КП бр.3640 КО Буково,
згр.1-А(Никодиновски Целе)

УП 1 бр.27-324, КП бр.3928 КО Буково,
згр.1 (Рашковски Тодор)
УП 1 бр.27-10031, КП бр.3674/1
КО Буково,
згр.1 и 2 (Ѓоревски Панде)
УП 1 бр.27-628/16, КП бр.16 КО Буково,
згр.1, А1, згр.2 и 3, А5
(Тасиќ Мирјана)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/45
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

Цапари во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 2179, КП бр.
2130/2, КП.бр. 2130/1 и КП бр. 2427).

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 2179, КП бр.
2130/2, КП.бр. 2130/1 и КП бр. 2427)

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 2179, КП бр.
2130/2, КП.бр. 2130/1 и КП бр. 2427), донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/44
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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
12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО

УП 1 бр.27-687/16, КП бр.2179
КО Цапари, згр.1,2, 3 и 4-А
(Калиновски Ќирил)
УП 1 бр.27-684/16, КП бр.2130/2
КО Цапари, згр.1, 2 и 3-А1 и А5
(Крлевска Ленче)
КП бр.2130/1 КО Цапари,
згр.1-А5
УП 1 бр.27-2438/16,КП бр.2427
КО Цапари, згр.1и 3-А
(Ангеловска Билјана)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/46
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кравари во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 263/2)

СТР. 28 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Кравари во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 263/2),
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/45
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кравари во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 263/2)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена В2-здравство
и социјална заштита во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-9859, КП бр.263/2
КО Кравари, згр.1, В2-2
(ЈЗУ Здравствен дом Битола)
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/47
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 1022/1,
КП. бр. 1173/2, КП бр. 1188, КП бр. 1221,
КП. бр. 1312, КП бр. 1438 и КП бр. 1688)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација (КП бр.
1022/1, КП. бр. 1173/2, КП бр. 1188, КП бр.
1221, КП. бр. 1312, КП бр. 1438 и КП бр.
1688), донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/46
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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БРОЈ 4 – СТР. 29

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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
12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 1022/1,
КП. бр. 1173/2, КП бр. 1188, КП бр. 1221,
КП. бр. 1312, КП бр. 1438 и КП бр. 1688)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-8777, КП бр.1022/1
КО Долно Оризари, згр.1,А1
(Талевски Зоран)
УП 1 бр.27-5129, КП бр.1173/2
КО Долно Оризари, згр.1,А1
(Митревски Пецо)
УП 1 бр.27-9860, КП бр.1188
КО Долно Оризари, згр.1 и 2,А1
(Котевски Цане)
УП 1 бр.27-7742, КП бр.1221
КО Долно Оризари, згр.1,А1
(Јанески Менде)
УП 1 бр.27-9260, КП бр.1312
КО Долно Оризари, згр.1,А1
(Нешковски Лазо)
УП 1 бр.27-10873,КП бр.1438
КО Долно Оризари, згр.1,А1
(Марковски Горан)

КП бр.1438
КО Долно Оризари, згр.4, А5

УП 1 бр.27-5087, КП бр.1688

КО Долно Оризари, згр.1 и 2,А1

(Лавуровски Сашо)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/48
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 1006/3)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Дихово во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 1006/3),
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/47
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 30 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација (КП бр.1006/3)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
и Б-комерцијални и деловни намени во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-6865, КП бр.1006/3
КО Дихово, згр.1, 3 и 4-А
(Наумовски Благојче)
згр.2-Б3

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/49
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 993/3)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Бистрица во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 993/3), донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/48
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација (КП бр.993/3)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширу-
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

вање на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена Ф5 –помошни
објекти во функција на земјоделие во идна
урбанистичко планска документација:
КП бр.993/3
КО Бистрица,згр.1,Ф5 (Ѓупаревски

УП 1 бр.27-332/16,
Петар)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/50
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 710)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Бистрица во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 710), донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/49
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

БРОЈ 4 – СТР. 31

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација (КП бр.710)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-7541, КП бр.710
КО Бистрица, згр.1, А4-3(Баиров
Миле)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/51
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам

СТР. 32 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 270, КП бр. 338/4,
КП бр. 338/23 и КП бр. 485/2)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 270, КП бр.
338/4, КП бр. 338/23 и КП бр. 485/2),
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/50
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 270, КП бр. 338/4,
КП бр. 338/23 и КП бр. 485/2)
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-8842, КП бр.270
КО Раштани (Цветановски
Томислав)
УП 1 бр.27-415, КП бр.338/4
КО Раштани (Спировски Томче)
УП 1 бр.27-1057, КП бр.338/23
КО Раштани (Ѓуровски Владо)
УП 1 бр.27-3561, КП бр.485/2
КО Раштани (Талевски Живко)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/52
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 623, КП бр. 337,
и КП бр. 506/3)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопу-
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вање на бесправните објекти изградени во
КО Нижеполе во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 623, КП бр.
337 и КП бр. 506/3), донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/51
20.04.2017 год.
Битола

БРОЈ 4 – СТР. 33

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 623, КП бр. 337 и
КП бр. 506/3)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А1-домување во идна урбанистичко планска
документација:
УП 1 бр.27-609/16, КП бр.623

КО Нижеполе-згр.2,А (Талевски

Петар)
УП 1 бр.27-1623/16, КП бр.337

КО Нижеполе-згр.1,А (Чолаковски

Леонида)
УП 1 бр.27-923/16, КП бр.506/3

КО Нижеполе-згр.1,А (Гачевски

Евридипи)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/53
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Олевени во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 461/1 и КП бр. 41)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 461 и КП бр. 41),
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/52
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 34 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 2 став (2) од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Олевени во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 461/1, КП бр. 41)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-502/16, КП бр.461/1
КО Олевени, згр.1 (Аневска
Елизабета и
Главевска Сузана)
УП 1 бр.27-7111, КП бр.41
КО Олевени, згр.1-А0-2
(Димитровски Ѓорѓи)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/54
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
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(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 262 и КП бр. 263)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крстоар во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 262 и КП бр. 263),
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/53
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 262 и КП бр. 263)
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-2153/16, КП бр.262
КО Крстоар, згр.1 и 2,А-1
(Соклевски Миле)

КП бр.263
КО Крстоар, згр.1,А-1

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/55
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 1014, КП бр. 306/2,
КП бр. 1100/3 и КП бр. 1006/2)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација (КП бр. 1014, КП бр.
306/2, КП бр. 1100/3 и КП бр. 1006/2),
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донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/54
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 1014, КП бр. 306/2,
КП бр. 1100/3 и КП бр. 1006/2)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-11052, КП бр.1014
КО Дихово, згр.1, 2, 3 и 4-А
(Димовски Живко)

УП 1 бр.27-6551, КП бр.306/2
КО Дихово,згр.1 и 2 (Пејковски
Мирко)
УП 1 бр.27-4906, КП бр.1100/3
КО Дихово, згр.1 (Ѓоргиевски
Петар)
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УП 1 бр.27-574/16, КП бр.1006/2
КО Дихово, згр.1, 2 и 3-А1
(Наумовски Илија)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/56
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 1683, КП бр. 2187 и
КП бр. 2188)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Кукуречани во идна урбанистичко
планска документација (КП бр. 1683, КП бр.
2187 и КП бр. 2188), донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/55
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Врз основа на член 2 став (2) од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 1683, КП бр. 2187 и
КП бр. 2188)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена А-домување
и Ф-помошни земјоделски објекти во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-368/16, КП бр.1683
КО Кукуречани, згр.1-А1
(Масалковски Благоја)
УП 1 бр.27-7911, КП бр.2187
КО Кукуречани, згр.2-А1
(Масалковски Пецо)

КП бр.2187
КО Кукуречани, згр.3-А5
КП бр.2187
КО Кукуречани, згр.5-А5
КП бр.2188
КО Кукуречани, згр.2-Ф2
КП бр.2188
КО Кукуречани, згр.3-Ф2

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/57
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во
КО Лавци во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 938/1)
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Лавци во идна урбанистичко планска
документација (КП бр. 938/1), донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/56
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (2) од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и
бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
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бесправните објекти изградени во
КО Лавци во идна урбанистичко планска
документација КП бр.938/1
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-11514, КП бр.938/1
КО Лавци, згр.1-А1 (Петковски
Благоја)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/58
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.18246 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр.18246 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 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. 09-435/57
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.18246 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена А1-индивидуално домување, со намената Г2-производство, дистрибуција и
сервиси, утврдена во важечката урбанистичко планска документација- ДУП сервиси
Буковски мост на Општина Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко
планска документација.
УП 1 бр.27-363, КП бр.18246
КО Битола-згр.1, (Лозанов
Фиданчо)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/59
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.554/1 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр.554/1 во идна
урбанистичко
планска
документација,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/58
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.554/1 во идна
урбанистичко планска документација

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена Б4-деловни простори, со намена Дзеленило на колективно домување, утврдена
во важечката урбанистичко планска документација ДУП Стрелиште на град Битола и
вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-1961, КП бр.554/1
КО Битола 4,згр.1(Костовски
Борче
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/60
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр.5323 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправните објекти на КП бр.5323 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 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. 09-435/59
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр.5323 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена А1-домување, со намена Д3-спорт и
рекреација, утврдена во важечката урбанистичко планска документација ГУП на град
Битола и вклопување на истите во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-347, КП бр.5323
КО Битола,згр.1, 3 и 4
(Ковачевски Ристе и Ковачевска
Виолета)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/61
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 40 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 18579 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр.18579 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/60
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.18579 во идна
урбанистичко планска документација

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска
документација, со која ќе се изврши
усогласување на намената на бесправниот
објект со намена А1-станбени објекти
изградени во зона на археолошки локалитет
КИС Хераклеа согласно ГУП на Општина
Битола и вклопување на истите во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-3380, КП бр.18579
КО Битола, (Дафовски Владе)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/62
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр. 17444 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправните објекти на КП бр.17444 во
идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/61
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр. 17444 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена Г-пртоизводство, дистрибуција и
севиси, со намената А-домување, утврдена
во важечката урбанистичко планска документација- ДУП У.Е. Боримечка на Општина Битола и вклопување на истите во
идна урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-4835, КП бр.17444
КО Битола 5, згр.1, 2 и 3
(Ѓорѓиевски Ѓорѓи)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/63
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 4 – СТР. 41

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр. 5230 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправните објекти на КП бр. 5230 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/62
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр.5230 во идна
урбанистичко планска документација

СТР. 42 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена А1- индивидуално домување, со намената А2-колективно домување, утврдена
во важечката урбанистичко планска документација- ДУП БЛР 1 дел на Општина
Битола и вклопување на истите во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-537/16, КП бр.5230
КО Битола,згр.1 и 2(Тодоровски
Гоце)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/64
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр. 18273 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправните објекти на КП бр. 18273 во
идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/63
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр.18273 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена А1-домување, со намената Д2-заштитно зеленило и зона на илегално изградени станбени објекти, утврдена во важечката
урбанистичко планска документација- ДУП
Сервиси Буковски мост 1 на Општина Битола и вклопување на истите во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-3261, КП бр.18273
КО Битола,згр.1 и 2-А1
(Стојановска Зора)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/65
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 15853/1 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр. 15853/1 во
идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/64
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.15853/1 во идна
урбанистичко планска документација

БРОЈ 4 – СТР. 43

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена А-домување, со намената деловни
објекти и јавни површини, утврдена во
важечката урбанистичко планска документација- ДУП У.Е. 8 на Општина Битола и
вклопување на истиот во идна урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-3457, КП бр.15853/1
КО Битола 3, згр.1-А
(Саботковска Виолета)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/66
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 3927 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр. 3927 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 12.04.2017 година.

СТР. 44 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/65
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.3927 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена А1-индивидуално домување, со намената јавни површини, утврдена во важечката урбанистичко планска документацијаДУП Баир на Општина Битола и вклопување на истиот во идна урбанистичко
планска документација.
УП 1 бр.27-933/16, КП бр.3927
КО Битола 4, (Гусакоски Благојче)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/67
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр. 11213 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправните објекти на КП бр. 11213 во
идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/66
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправните
објекти на КП бр.11213 во идна
урбанистичко планска документација

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со
намена А- домување, со намената Г-индустрија, утврдена во важечката урбанистичко
планска документација- ГУП на Општина
Битола и вклопување на истите во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-1965, КП бр.11213
КО Битола 5,згр.1 и 2 (Петковски
Мире)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/68
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 11022 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр. 11022 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.

БРОЈ 4 – СТР. 45

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/67
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.11022 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена А1-домување, со намената Г2-индустрија и поголеми стопански субјекти,
утврдена во важечката урбанистичко планска документација- ГУП на Општина Битола и вклопување на истиот во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-2065, КП бр.11022
КО Битола 5, згр.2 (Димовски
Зоран)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/69
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 46 – БРОЈ 4

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 10809 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр. 10809 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/68
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.10809 во идна
урбанистичко планска документација

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намена А- домување, со намената Г-индустрија, утврдена во важечката урбанистичко
планска документација- ГУП на Општина
Битола и вклопување на истиот во идна
урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-3198 КП бр.10809
КО Битола 5,згр.1
(Гроздановски Димитар)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола.
Бр.09-33/70
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр. 11188 во идна
урбанистичко планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект на КП бр. 11188 во идна
урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.

ЧЕТВРТОК 20.04.2017

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/69
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5
од Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14,
64/15 и бр.217/15) 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 12.04.2017 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект на КП бр.11188 во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект
со намена А- домување, со намената Г-индустрија, утврдена во важечката урбанистичко планска документација- ГУП на
Општина Битола и вклопување на истиот во
идна урбанистичко планска документација.
УП 1 бр.27-985, КП бр.11188
КО Битола 5,згр.1 (Стевановски
Никола)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/71
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 4 – СТР. 47

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
предлагање на претставник од општина
Битола во Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински Центар за социјална
работа-Битола
1. Го објавувам Решението за предлагање
на претставник од општина Битола во
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа-Битола, донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 12.04.2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/70
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 100 од Законот за
социјална заштита (,,Службен весник на
РМ“ бр. 79/09...150/15), член 36 од Законот
за локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“ бр. 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 12.04.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за предлагање на претставник од општина
Битола во Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински Центар за социјална
работа-Битола
1. За претставник од Општина Битола во
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински
Центар за социјална работа-Битола на
местото на Анета Кочишки, се предлага
лицето Цветан Филиповски, дипл. професор
по македонски јазик, од Битола, ул. „Мирка
Гинова“ бр. 11/26.
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2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-33/72
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на главна и помошна автобуска станица за
меѓуопштинскиот и меѓународниот
линиски превоз на патници во Општина
Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на главна и помошна автобуска станица за
меѓуопштинскиот и меѓународниот линиски
превоз на патници во Општина Битола,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 12.04.2017
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 09-435/71
20.04.2017 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 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 12.04.2017 година, донесе
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ОДЛУКА
за утврдување на главна и помошна
автобуска станица за меѓуопштинскиот и
меѓународниот линиски превоз на патници
во Општина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува Автобуската
станица лоцирана на ул. „Никола Тесла“ бр.
160, помеѓу Техничкиот факултет Битола и
Железничката станица Битола, како главна
автобуска станица на подрачјето на Општина
Битола
за меѓуопштински
и
меѓународен линиски превоз на патници.
Член 2
За помошна автобуска станица за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз
на патници на подрачјето на Општина
Битола се утврдува автобуската станица
„Ат-пазар“, на ул. „Прилепска“ бр. 10.
Член 3
Превозниците кои вршат меѓуопштински
и меѓународен линиски превоз на патници
можат да ја користат помошната автобуска
станица од членот 2 на оваа одлука
исклучиво само доколку во возниот ред и
дозволата ја имаат внесено и ја користат
главната автобуска станица од членот 1 на
оваа Одлука.
Член 4 Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-33/73
12.04.2017 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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