
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

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

за усвојување Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општината Битола за четвртиот квартал од 2014 година

1.  Го  објавувам  Заклучокот  за  усвојување  Кварталниот  извештај  за
извршување  на  Буџетот  на  Општината  Битола  за  четвртиот  квартал  од  2014
година,  донесен  на  седницата  на  Советот  на  Општината  Битола  одржана  на
12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/1               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 32 точка 2 од Законот за финансирање  на единиците
на локалната самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 61/04 и 156/09 ) и член
70 од Статутот на Општина Битола ( „Службен гласник на Општината Битола”
бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата  одржана  на  ден
12.03.2015 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општината Битола за четвртиот квартал од 2014 година

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај  за извршување на Буџетот на
Општината Битола за четвртиот квартал  од 2014 година.

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

Бр 09-202/3 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска



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

З А К Л У Ч О К
за објавување на Завршната сметка на

Буџетот на Општината Битола за 2014 година

1.  Ја  објавувам Завршната сметка на Буџетот на Општината  Битола за
2014 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана
на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/2               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 36 став 1 точка 2  од Статутот на
Општината  Битола   („Службен  гласник  на  Општината  Битола“  бр.10/05),
Советот  на   Општината  Битола  на  седницата  одржана  на  12.03.2015  година,
донесе

З А В Р Ш Н А     С М Е Т К А
НА  БУЏЕТОТ  НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗА  2014 ГОДИНА

Член 1

 Завршната сметка на Буџетот на  Општина Битола  за 2014 година се состои од:

Планирани Реализирани

         -Вкупно приходи        1.381.796.429,00     денари             1.224.130.839,00
денари  

Даночни приходи    404.124.387,00     денари  336.550.274,00    денари
Неданочни приходи      50.470.145,00     денари    23.357.579,00     денари
Капитални приходи      70.205.342,00     денари     48.374.881,00   денари
Трансфери    114.156.370,00     денари   136.478.556,00   денари
Дотации    626.018.722 ,00   денари   625.873.873,00   денари
Приходи  од
самофинансирачки 
активности

     95.931.904,00    денари     47.754.034,00  денари

Донации       20.889.559,00   денари       5.741.642,00    денари
Пренесено  салдо  од
2013 година

      47.093.925,00   денари

-Вкупно расходи         1.381.796.429,00    денари             1.165.155.715,00
денари

Утврдени намени 1.381.396.429,00   денари 1.165.155.715,00   денари
Резерви           400.000,00   денари         
        

-Салдо на 31-12-2014 година                                        58.975.124,00 денари



2.-

Член 2

Разликата  помеѓу  остварените  приходи  и  извршените  расходи  на
Основниот Буџет во износ од  32.575.598,00  денари,  се пренесува како  приход
на основниот буџет на Општина Битола  за 2015 година. 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на Буџетот
на  Дотации во износ од  21.334.667,00  денари се пренесува како приход   на
буџетот на наменски дотации на  Општина Битола за 2015 година.
 

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на Буџетот
на  Самофинансирачки  активности  во  износ  од   4.796.592,00   денари се
пренесува  како  приход   на  буџетот  на  самофинансирачки  активности  на
Општина Битола   за 2015 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на Буџетот
на Донации во износ од  268.267,00  денари се пренесува како   приход  на
буџетот на  донации на  Општина Битола  за 2015 година.

Член 3

Планираните  и  остварените  приходи  и  приливи  по  извори  и  видови,
односно  планираните  и извршените расходи и одливи по основни намени се
искажани во Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот
на  Општина Битола  за 2014 година  и тоа:



Член 4

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на  Општина Битола
за 2014 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и ставки.

Член 5
Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на  Општина Битола  за

2014 година се објавува во Службениот гласник на  Општина Битола. 

Бр 09-202/4 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска



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

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

за усвојување Годишниот извештај за работата на Општината Битола
за 2014 година

1.  Го  објавувам  Заклучокот  за  усвојување  Годишниот  извештај  за
работата на Општината Битола за 2014 година, донесен на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/3               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз  основа  на  член  70  од  Статутот  на  Општината  Битола  („Службен
гласник на Општината Битола” бр.10/05” ),  Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 12.03.2015 год., донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување Годишниот извештај за работата на Општината Битола
за 2014 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работата на Општината Битола за
2014 година.

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

Бр 09-202/5 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска



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

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

за измена и дополнување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општината Битола за 2015 година

1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за
извршување  на Буџетот  на  Општината  Битола  за  2015  година,  донесена  на
седницата на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/4               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен  весник  на  Република  Македонија”  бр. 5/2002),  член  23 став  8  од
Законот  за финансирање  на  единиците  на  локалната  самоуправа  („Службен
весник на Република Македонија” бр. 61/2004 , 96/2004 и 156/09) и член 22 и 70
од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.
10/2005),  Советот  на  Општината Битола  на  седницата  одржана на  12.03.2015
година, донесе

О Д Л У К А
за измена и дополнување на Одлуката за извршување на

Буџетот на Општината Битола за 2015 година

Член 1
Во  Одлуката  за  извршување  на  Буџетот  на  Општина  Битола  за  2015

година донесена на седницата број 29 од Советот на Општина Битола одржана
на ден 26.12.2014 година објавена во ("Службен гласник на Општина Битола" бр
16/2014 ), се врши измена и дополнување и тоа:

Член 2

Во членот 2:
Се додава и Буџет на кредити
Текстот од членот 22 се заменува со следниот текст:
"Вработувањата  во  општинската  администрација  се  вршат  согласно

актите за организација и систематизација на  Општината за кои се обезбедени
средства во Буџетот на Општината. Градоначалникот дава писмено известување
за обезбедените средства.

Локалните  јавни  установи  од  областа  на  културата,  образованието,  и
социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат
нови  работници доколку  се  обезбедени  средства  во  Буџетот  на  Република
Македонија за што писмено известување дава Министерството за Финансии, врз
основа  на  барање  од Градоначалникот  на  Општината  до  надлежното
министерство  за  потребата  од вработување  во  локалните  јавни  установи,со
соодветна пропратна документација".

Член 4
Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во

„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/6 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за одбележување на позначајни историски и културни настани за 2015 година 
во Општината Битола

1. Ја објавувам Програмата за одбележување на позначајни историски и
културни настани за 2015 година во Општината Битола, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/5               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.  гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана
на 12.03.2015 година,  донесе

ПРОГРАМА 
за одбележување на позначајни историски и културни настани за 2015 година 

во Општината Битола

Јануари:

 18 Јануари, раѓањето на Даме Груев (18.01.1871)

 27 Јануари, почина Богоја Фотев (1900-27.01.1993г)

 30 Јануари 1951г. Одбележување на смртта на  Павел Шатев 

Февруари:

 3  февруари,  смртта  на  народниот  херој  –  генералот  Васко
Карангелевски  (03.02.1978 г.)

 4 Февруари - Одбележување   на раѓањето на  Гоце Делчев -1872г.
(положување  цвеќе на  бистата)

Март:

 5 Март – Одбележување на смртта на Милтон Манаки 
(1882-1964) Положување цвеќе на влашките гробишта – Битола;

 8 Март – Денот на жената;
 11 Март 1943 г. –70 години од  депортирањето на Битолските евреи 

(посета на споменикот и положување цвеќе во соработка со Сојуз на
борци и Друштвото за македонско-еврејско пријателство) ;

 11 Март – Св. Великомаченик Агатангел Битолски ;
 13   Март 2006г. Смртта на Димитрие Османли
 25 Март 1881 г. – Отворено читалиштето “Просвештение” во Битола;

Април:

 5 Април  1906г. – смртта на Ѓорги Сугарев и неговата чета 
(положување на цвеќе на Бистата спроти Јавор) ;

 22 Април 1942 г. – формирање на Битолскиот партизански одред 
“Пелистер” (Општина Битола во соработка со Сојуз на Борци) ;

 22 Април 1915 г. – убиен е македонскиот револуционер Јане 



Сандански (Положување цвеќе во соработка со СОУ “Јане 
Сандански” - Битола) ;

 28 Април 2001 г. – Во тетовското село Вејце загинаа осум 
припадници на македонските безбедносни сили (положување цвеќе
во соработка со МВР) ;

2.-

Мај:

 1 Мај – ден на работникот (Општински синдикален совет) ;
 2-6 Мај 1903 г. - е одржан Смилевскиот конгрес на кој е донесена  

одлуката  за  кревање  на  Илинденското  востание
(Одбележување во 

соработка со “Здружение на Граѓани за заштита на ликот и делото на
Дамјан Груев” и НУ Завод и музеј во с. Смилево) ;

 3 Мај 1942 г. –  загинаа Елпида Караманди, Таки Даскало, Димче 
 Хаџи Поповски, Томаки Димитровски, Мара Јосифова, Јоска

                        Јорданоски и 
Оцка Михајловски (положување цвеќе на бистите на шеталиштето) ;

 4 Мај 1903 г. – загина Гоце Делчев (положување цвеќе кај спомен 
куќата) ;

 5 Мај 1894 г. – формирање на Окружниот комитет на МРО (Совет на 
Општина Битола) ;

 7 Мај – Денот на Македонската полиција (Општина Битола во 
соработка со МВР) ;

 9 Мај 1945 г. – Денот на победата над фашизмот  и Ден на 
            Европската Унија (Општина Ботола) ;
 10 Мај – денот на освојување на највисокиот врв на светот Монт 

Еверест од страна на Димитар Илиевски Муратот (Општината во
соработка со планинарскиот клуб Пелистер) ;

 12   Maj – Смртта на Димче Стефановски-режисер и еден од 
оснивачите на Битолскиот народен театар.

 20 Мај 1836 г. – формирање на Противпожарната служба во Битола 
(Општина Битола во соработка со Противпожарната единица) ;

 20 Мај 1943 г. – Формирање на Народно-ослободителниот 
партизански одред Гоце Делчев (Општина Битола во соработка со
Сојуз на борци) ;

 23 Мај – Национален ден на Власите
 24 Мај – Денот на сесловенските просветители “Св. Кирил и

 Методиј” (Општина Битола) ;

Јуни:

 5 Јуни 2001 г. – загинаа тројца битолски резервисти од воената 
полиција на АРМ (Положување цвеќе во соработка со МВР и АРМ) ;

 8 Јуни 1944 г. – формирање на Првата Македонска 
Народноослободителна Ударна Бригада (Општина Битола со Сојуз на 



борци) ;
23 Јуни 1943 г. – 70 години од загинувањето на  Тодор Ангелевски –
Строгов (Општина Битола со основното училиште Тодор Ангелевски)
;

 23 Јуни 1943 г. –70 години од загинувањето на Панде Кајзерот 
(положување цвеќе на битата на шеталиштето) ;

3.-

Јули:

 6 Јули 1942 г. – формирање на Битолско-Преспанскиот Партизански
 одред Дамјан Груев (Општина Битола со Сојуз на борци) ;

 7 јули 1921 г. – раѓањето на народниот херој – Ген. Васко 
Карангелески;

 14 Јули 1907г. – Битката на ножот (организирање на посета и 
положување венец “кај Ножот”) ;

 23 Јули 1946 г. – смртта на Мирка Гинова (положување цвеќе на 
бистата) ;

 23 Јули 1943 г. – 70 години од загинувањето на Стефче Христовски – 
Патако (положување цвеќе на бистата на шеталиштето) ;

 25   јули 1955 г. - смртта на Андреја Чипов (положување на цвеќе на 
гробот);

 26 Јули 1926 г. – починал Крсте Петков Мисирков (положување 
цвеќе пред бистата кај Саат кулата) ;

Август:

 2 Август 1903 г. – Кренато Илинденското востание и одржано 
Првото заседание на АСНОМ во 1944г.;

 18 Август – денот на АРМ (Општина Битола) ;
 22 Август 1944 г. – формирање на Седмата Македонска (Битолска) 

Народно-ослободителна ударна бригада (Општина Битола во 
соработка со Сојуз на борци) ;

 29 Август 1905 г. – Обесен е македонскиот Војвода Александар
 Турунџев на битолскиот Ат-Пазар (Положување цвеќе на бистата) ;

Септември:

 8 Септември – Денот на осамостојување на Македонија (Општина 
Битола);

 8 Септември 1942 г. – формирање на Народно-ослободителниот 
партизански одред Јане Сандански (Општина Битола со Сојуз на 
борци) ;

 12 Септември 1942 г. – Загинува Стеван Наумов Стив (Општина 
Битола положување цвеќе на споменикот на шеталиштето) ;

 21 септември – Светски Ден на мирот – организиран собир на 



плоштадот „Магнолија“ во соработка со Општина Битола

Октомври:

 6 Октомври 1944 г. – формирање на 49 Битолска дивизија (Општина 
Битола со Сојуз на борци) ;

 11 Октомври 1941 г. – почеток на Антифашистичкото востание во 
Македонија (Општина Битола) ;

4.-

 23 Октомври 1893 г. – Формирање на Македонската 
Револуционерна 
Организација (Општина Битола) ;

 28 Октомври 1921 г. – Роден е Димитар Николовски (Таки Даскало);
 29 Октомври 1940 г. – роден е Димитрија Чуповски (Општина 

Битола- пригодно предавање);

Ноември:

 4 Ноември 1944 г. – Ослободување на градот Битола (Општина 
Битола) ;

 18 Ноември 1944 г. – формирање на Првата Македонско-Егејска
Народноослободителна  бригада  (Општина  Битола  со  Сојуз  на
борци);

 28 Ноември 1907 г. – убиен е Борис Сарафов (Општина Битола-
 пригодно предавање);

Декември:

 8 Декември – денот на “Св. Климент Охридски” (Општина Битола во
соработка со Универзитетот и Библиотеката) ;

 18 Декември – Св. Нектариј Битолски;
 23 Декември 1906 г. – Смртта на Дамјан Груев (Општина Битола во

 соработка со “Здружение на Граѓани за заштита на ликот и делото на 
Дамјан Груев”).

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/7 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска



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

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

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на 
Статутот на ЈП СИЗ Жабени Битола

 

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за измена и
дополнување на Статутот на ЈП СИЗ Жабени Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/6               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 19 став 2 точка 1 од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ” бр. 38/96, 06/02, 40/03,  49/06, 22/07, 83/09,  97/201,
6/2012,  119/2013,  41/2014  и  138/2014)  и  член  70  од  Статутот  на  Општината
Битола  (,,Службен  гласник  на  Општината  Битола”  бр.10/05),  Советот  на
Општината Битола на седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на 
Статутот на ЈП СИЗ Жабени Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на
Статутот на ЈП СИЗ Жабени Битола бр. 0201/283-7, донесена на седницата на
Управниот одбор на ЈП СИЗ Жабени Битола, одржана на ден 26.02.2015 година.

2.  Решението  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  ,,Службен
гласник на Општината Битола”.

Бр 09-202/8 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска



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

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

за давање на користење на недвижен имот во сопственост на Општината Битола
без надоместок на здружението АСТЕРИОН 5 - Битола

 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на користење на недвижен имот во
сопственост на Општината Битола без надоместок на здружението АСТЕРИОН
5 - Битола, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на
12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/7               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз  основа  на  член  36,  став  1,  точка  10  од  Законот  за  локалната
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 22, став 1, точка 36, член
70 од Статутот на општина Битола (,,Службен гласник на општината Битола“
бр.10/05) и член 15 од Правилникот за условите на стопанисување и начинот на
продажба  и  давање  на  користење  на  недвижните  ствари  во  сопственост  на
Општина  Битола  (,,Службен гласник  на  Општината  Битола“  бр.14/07 и 3/11),
Советот  на  Општината  Битола  на  седницата  одржана  на  12.03.2015  година,
донесе

О Д Л У К А
за давање на користење на недвижен имот во сопственост на Општината Битола

без надоместок на здружението АСТЕРИОН 5 - Битола

Член 1

Со оваа Одлука на  здружението АСТЕРИОН 5 - Битола му се дава на
користење без надоместок недвижен имот - просторија од 12 м-2 во СОУ ,,Таки
Даскало“, кој е во сопственост на Општина Битола.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со
кој подетално ќе се регулира начинот на користење на просторијата од член 1 на
оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави
во ,,Службен гласник на Општината Битола“.



Бр 09-202/9 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијатива за изработка на  
УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 22 КО Маловишта, 

м.в. Св. Ѓорѓе -Општина Битола 
 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на
УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 22 КО Маловишта, м.в. Св.
Ѓорѓе  -Општина  Битола,  донесена  на  седницата  на  Советот  на  Општината
Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/8               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на  12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијатива за изработка на  

УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 22 КО Маловишта, 
м.в. Св. Ѓорѓе -Општина Битола 

Член 1

Се прифаќа иницијативата  поднесена од  Јавната установа „Национален
Парк  Пелистер“  -  Битола,  за  изработка на  УПВНМ  со  намена  А4  (времено
сместување) во чиј плански опфат влегува дел од КП бр.22  КО Маловишта,
м.в. Св. Ѓорѓе - Општина Битола. 

Член 2

Финансирањето  на  постапката  за  изработка  на  УПВНМ,  ќе  го  врши
подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола”.

Бр 09-202/10 ПРЕТСЕДАТЕЛ 



12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијатива за изработка на  
УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 245/1 КО Магарево, 

м.в. Голема Ливада - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на
УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 245/1 КО Магарево, м.в.
Голема  Ливада  -  Општина  Битола,  донесена  на  седницата  на  Советот  на
Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/9               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијатива за изработка на  

УПВНМ во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 245/1 КО Магарево, 
м.в. Голема Ливада - Општина Битола 

Член 1

Се прифаќа иницијативата  поднесена од   Јавна Установа  „Национален
Парк  Пелистер“  -  Битола,  за  изработка на  УПВНМ  со  намена  А4  (времено
сместување), во чиј плански опфат влегува дел од КП бр. 245/1  КО Магарево,
м.в. Голема Ливада - Општина Битола. 

Член 2

Финансирањето  на  постапката  за  изработка  на  УПВНМ,  ќе  го  врши
подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/11 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијатива за изработка на  
УПВНМ во чиј плански опфат влегува и КП бр. 945 КО Драгожани, м.в. Плоча -

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на
УПВНМ во чиј плански опфат влегува и КП бр. 945 КО Драгожани, м.в. Плоча -
Општина  Битола,  донесена  на  седницата  на  Советот  на  Општината  Битола
одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/10               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески



Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијатива за изработка на  

УПВНМ во чиј плански опфат влегува и КП бр. 945 КО Драгожани, м.в. Плоча -
Општина Битола 

Член 1

Се прифаќа  иницијативата  поднесена  од   ДОО „ЛАПОР“ -  Битола,  за
изработка на  УПВНМ,  во  чиј  плански  опфат  влегува  и  КП  бр.945  КО
Драгожани, м.в. Плоча - Општина Битола. 

Член 2

Финансирањето  на  постапката  за  изработка  на  УПВНМ,  ќе  го  врши
подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/12 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијатива за изработка на  
ДУП за БЛР 4 дел Урбан Блок 2 во чиј плански опфат  влегува и КП бр. 17984/6

КО Битола -Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изработка на
ДУП за БЛР 4 дел Урбан Блок 2 во чиј плански опфат  влегува и КП бр. 17984/6
КО Битола -Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/11               ГРАДОНАЧАЛНИК



17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијатива за изработка на  

ДУП за БЛР 4 дел Урбан Блок 2 во чиј плански опфат  влегува и КП бр. 17984/6
КО Битола -Општина Битола 

Член 1

Се прифаќа иницијативата  поднесена  од   Љубе Велески  од Битола,  за
изработка на ДУП за БЛР 4 дел Урбан Блок 2 во чиј плански опфат  влегува и
КП бр. 17984/6  КО Битола - Општина Битола. 

Член 2

Финансирањето  на  постапката  за  изработка  на  овој  План,  ќе  го  врши
подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/13 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијатива за изменување и дополнување на  
УПВНМ за индустриска зона „ЖАБЕНИ“ за спојување на ГП бр.17,

ГП бр.18 и ГП бр.20- Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на иницијатива за изменување и
дополнување на  УПВНМ за индустриска зона „ЖАБЕНИ“ за спојување на ГП
бр.17,  ГП бр.18 и ГП бр.20- Општина Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/12               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,



Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за прифаќање на иницијатива за изменување и дополнување на  

УПВНМ за индустриска зона „ЖАБЕНИ“ за спојување на ГП бр.17,
ГП бр.18 и ГП бр.20- Општина Битола

Член 1

Се  прифаќа  иницијативата  поднесена  од   Јавно  Претпријатие  за
стопанисување  со  Индустриска  зона  Жабени   -  Битола,  за  изменување  и
дополнување на УПВНМ за индустриска зона „ЖАБЕНИ“ за спојување на ГП
бр.17, ГП бр.18 и ГП бр.20- Општина Битола

Член 2

Финансирањето на постапката за изменување и дополнување на УПВНМ
за индустриска зона „ЖАБЕНИ“ - Општина Битола, ќе го врши подносителот на
иницијативата.

Член 3

Одлуката  влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/14 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на
ЛУПД за изградба на винарија на КП Бр. 100 м.в. Чофлик КО Брусник –

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката  за отпочнување постапка за пристапување кон
изработка и донесување на ЛУПД за изградба на  винарија на КП Бр. 100 м.в.
Чофлик КО Брусник – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/13               ГРАДОНАЧАЛНИК



17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз  основа  на  член  50-а  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко
планирање  („Сл. весник на РМ” бр.  51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/2012, 55/13, 163/13 и 42/14)   и член 70 од Статутот на Општинта Битола
(„Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола
на седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на
ЛУПД за изградба на винарија на КП Бр. 100 м.в. Чофлик КО Брусник –

Општина Битола 

Член 1

СЕ   ОТПОЧНУВА   постапка  за  пристапување  кон  изработка  и
донесување на ЛУПД за изградба на  винарија на КП Бр. 100 м.в. Чофлик КО
Брусник – Општина Битола.

Границата  на  планскиот  опфат  е  дефинирана  со  границите  на
катастарската парцела КП 100, м.в. Чофлик КО Брусник – Општина Битола.

Опфатот на вака предложената  ЛУПД има површина од приближно 0,2
ха.

 
Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесување на ЛУПД ќе го
врши подносителот на иницијативата.

Член 3



Одлуката  влегува  во  сила  осмиот  ден  од денот  на  објавувањето  во
„Службен гласник на Општината Битола”.

Бр 09-202/15 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Канино – 
Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план

1. Ја објавувам Одлуката за  утврдување  на  услови  за  начинот  на
градење  во  село  Канино – Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015
година.

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

Бр. 08-324/14               ГРАДОНАЧАЛНИК



17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член  78 став  5, од  Законот  за просторно  и урбанистичко
планирање („Сл. весник  на РМ“ бр. 51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11;
144/12; 55/13; 163/13 и 42/14), член 22 и 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник  на РМ“ бр. 5/02) и  член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе
       

О Д Л У К А
за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Канино – 

Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план

Член  1
Општиот  акт за село Канино се изготвува согласно Годишната програма

за  изработување  и  донесување  на  Општи   акти  за  села  на  подрачјето   на
Општина  Битола за 2014 година, донесена  од Советот  на општината  (Службен
гласник  на  Општина  бр. 07-08/9 од 20.05. 2014 година).

Член  2
Предлог   -  Одлуката   е  одобрена   од  Комисијата   за  одобрување  на

Предлог - одлука за Општ Акт за село Канино, Општина Битола, назначена со
решение бр.08-1374 од 15.10.2014 година  од  Градоначалникот на  Општина
Битола и за истата е добиена  Согласност  од  Министерството за  транспорт  и
врски  со  бр. 24-52/1 од 02.01.2015 год.                         

 Член  3
            Предлог  Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Канино е изготвена  од
правното лице  ТД ..ГЕНИКО.. доо, Прилеп, кое поседува  лиценца согласно
член 18 од Законот за просторно и урбанистичко  планирање  („Сл. весник  на
РМ“, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  4



         Општиот  акт  за  село  содржи  текстуален дел  - Предлог  Одлука,
нумерички дел - табеларен  приказ  на планираните  содржини  издвоени  по
површина  и намена  на земјиштето  и  графички  прилози :
         - Сообраќајно поврзување со поширокото опкружување -----------1: 50 000 
         - Извод  од  претходно  изготвена  планска   документација  -------1: 2 500   
         - Архивски оргинал на дигатилизирани катастарски планови ----   1: 2 500
         - Намена на површини на земјиштето ----------------------------------   1: 2 500

Член  5
        Графичкиот   прилог   од   општиот   акт   е   изработен   на  заверени
дигитализирани  архивски  оригинали  на  дигитализирани катастарски  планови
во М=1:2500.

Член  6
          Со  Одлуката  за Општ  акт  за  село  Канино се  утврдува  граница  на
плански  опфат  на  село Канино со вкупна  површина  од 38,605 ха. Границата
на  селото  графички  и текстуално  е  опишана  со  дефинирани   координати  на
сите  прекршни  точки.

2.-

Планскиот  опфат  лежи  на  територијата  која  како  крајни  точки  ги има
следните координати:                   
                         

т. бр.                                  х                                                              у
Т 01 530 403,17 533 079,96
Т 02 530 371,08 533 093,33
Т 03 530 400,61 533 264,49
Т 04 530 407,23 533 266,28
Т 05 530 417,80 533 326,06
Т 06 530 346,71 533 343,03
Т 07 530 315,92 533 331,16
Т 08 530 296,03 533 334,04
Т 09 530 317,32 533 516,45
Т 10 530 278,58 533 517,87
Т 11 530 208,74 533 573,38
Т 12 530 158,74 533 554,19
Т 13 530 159,58 533 563,68
Т 14 530 104,76 533 577,77
Т 15 530 106,54 533 566,15
Т 16 530 087,33 533 587,19
Т 17 529 968,35 533 607,15
Т 18 529 947,90 533 672,07
Т 19 529 865,48 533 677,28
Т 20 529 896,45 533 723,95
Т 21 529 924,05 533 716,25
Т 22 529 981,00 533 765,47
Т 23 529 994,51 533 754,27
Т 24 530 026,37 533 781,28
Т 25 530 076,14 533 749,50
Т 26 530 107,76 533 818,87
Т 27 530 103,31 533 937,57
Т 28 530 178,23 533 948,16
Т 29 530 159,41 533 995,90
Т 30 530 174,77 534 002,98
Т 31 530 211,56 533 994,74



Т 32 530 237,42 534 019,15
Т 33 530 299,95 533 976,38
Т 34 530 320,42 533 975,86
Т35 530 426,72 533 950,28
Т 36 530 445,53 533 959,91
Т 37 530 510,45 533 955,94
Т 38 530 524,63 533 940,84
Т 39 530 572,92 533 953,23
Т 40 530 626,61 533 927,16
Т 41 530 690,04 533 917,44
Т 42 530 589,61 533 716,48
Т 43 530 613,45 533 709,14
Т 44 530 603,77 533 676,75
Т45 530 702,59 533 660,23
Т 46 530 706,34 533 684,71
Т 47 530 772,78 533 673,83
Т 48 530 764,88 533 634,28
Т 49 530 847,80 533 620,96
Т 50 530 842,62 533 599,28
Т 51 531 116,21 533 581,95
Т 52 531 064,19 533 447,54
Т 53 530 896,14 533 480,95
Т 54 530 898,07 533 504,18
Т 55 530 817,49 533 512,11
Т 56 530 817,34 533 493,06
Т 57 530 765,96 533 494,58
Т 58 530 708,44 533 513,55
Т 59 530 701,16 533 486,84
Т 60 530 584,77 533 548,86
Т 61 530 559,25 533 502,46
Т 62 530 534,51 533 522,97
Т 63 530 492,04 533 188,49
Т 64 530 477,93 533 200,53

            Границата  на  планскиот  опфат  е  прикажана  со  линија  која  ги
поврзува  сите  прекршни  точки, означени  со редни  броеви  од Т01 до Т64, а за
секоја  точка  табеларно  се  дадени  параметрите  по  х и  у координати. 

Член  7
          Со општиот  акт  се  утврдуваат  групите  на  класи на  намени  во рамките
на  планскиот  опфат  со име за секоја наменска зона пооделно согласно  член 30
од Правилникот за  стандарди и нормативи за урбанистичко  планирање  (Сл.
весник  на  Р.М. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14 125/14 и 148/14).
               Во рамките  на  планскиот  опфат  на  село  Канино се  утврдени  повеќе
групи  на  класи  на намена:
Група  на  класа  на  намена А   - Домување,   односно   основни  класи   на
намени: 
                                             А0 - домување во станбени куќи со посебен режим,
                                             А1 - домување во станбени куќи  и 
                                             А3 - групно домување. 
                                             
Група на класа на намена  В -   Јавни  институции , односно  основни класи
на намени:
                                              В1 - образование и наука ,                                                    
                                              В2 - здравство и социјална заштита ,



                                                   В3  - култура  и    
                                              В4 -  државни институции. 

Група на класа на намена   Д -  Зеленило, спорт, рекреација и меморијални
простори , односно  основни класи  на  намени:   
                                              Д1 -  парковско зеленило,
                                                       Д2 -  заштитно зеленило, 
                                                       Д3  - спорт и рекреација   и  
                                             Д4 -  меморијални простори
 
Група на класа на намена  Е -  Инфраструктура, односно  основни класи  на
намени:  
                                              Е1 -  комунална инфраструктура
                                                                    

4.-

               Член  8
       Со  Предлог  - Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Канино се дефинирани
сите  постојни  влезни  и излезни  правци  во  селото  и  неговата  сообраќајна
поврзаност  со поширокото  опкружување.    
        Со Предлог - Одлуката  за Општ  акт  за  село  Канино  се  дефинира
пристапот  до  градбите  и  начинот  на  решавање  на стационарниот  сообраќај,
кој  треба да е во согласност со Правилникот за стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко  планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13,
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
         Доколку   не   е  обезбеден   колски   пристап   до   парцелата   и   ако
инвеститорот  не  може  сам  да  го обезбеди,  не  може  да  се  утврдат  услови
за  градба.

Член  9
      Утврдувањето   на  условите  за  градба  на  објектите  во  рамките  на
утврдените   наменски   зони  во  графичкиот   приказ,   се   врши   според
конкретните  услови  на лице место, одредбите  на  оваа  одлука, законот  за
просторно   и   урбанистичко   планирање   и  подзаконските   акти   кои
произлегуваат  од  истиот закон.

Член  10
         Формирањето  на градежната  парцела, површината  за  градба,  висината
на објектите, процентот  на изграденост  и  коефициент  на  искористеност  да се
во  согласност  со  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи   за   урбанистичко
планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 ,  126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14,
125/14 и 148/14).   
         При формирањето  на градежните  парцели  потребно   е да се почитуваат
имотно  правните  односи, односно  една  или  повеќе  катастарски  парцели  да
преставуваат  градежна  парцела.       
         Површината  за  градење  може  да  се  протега  во рамки на една или
повеќе  катастарски  парцели, при што минималното растојание од површината



за градење  до границата  на парцелата  кон  постоечката  сообраќајница   не
треба да е помало  од  три (3) метри,  согласно член  84-а од Правилникот за
изменување   и  дополнување   на  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.37/14).

Член  11
         Со Предлог -  Одлуката за Општ  акт  за  село  Канино се дефинира
просторната  организација  и условите  за градење  во  селско - стопански  двор .
         Во рамките  на  градежните  парцели  со  Основна класа на намена  А1
(домување  во станбени  куќи - селско -стопански  дворови) освен објектот за
домување, можат да се предвидат и помошни  градби  во функција  на  селско -
стопанскиот  двор  (штали, складишта, гаражи и сл.). 

Член  12
         Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село Канино се дефинира  начинот
на  реализација  на инфраструктурните  водови  и  градби.
         

5.-

Постојната   инфраструктурна   мрежа   (водовод,  канализација  и
електрика)  да овозможи  да  се приклучи на мрежата  секој  објект  со  основна
група на класи на намена  А - домување  и В - јавни институции.
      За објектите  од останатите групи на класи на намена, доколку капацитетите
на  постојната  инфраструктура  не  задоволуваат,  се изработува  Проект  за
инфраструктура.
        Проект  за инфраструктура   се изработува  согласно  член 51-а од Законот
за просторно  и урбанистичко  планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели

во  кои  се  прикажани  планираните  површини  по  намена  на  земјиштето  -
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

 Член  14
Сите  параметри  за уредување  на  просторот во планскиот опфат кои не

се опфатени во приложените  општи  услови за изградба на просторот  од  овој
Општ Акт,  мора  да бидат  во  согласност  со Правилникот  за стандарди  и
нормативи за урбанистичко  планирање  (Сл. весник  на Р.Македонија  бр. 63/12,
126/12, 19/13, 95/13,167/13,  37/14, 125/14 и 148/14).

 Член  15
               Графичкиот прилог кој е составен дел на оваа Одлука, по нејзиното
донесување, се заверува од Градоначалникот на општина  Битола и се доставува
до  органот  на  државната  управа  надлежен  за вршење  на  работите  од
областа  на  уредување на просторот  во  електронски  формат.

Член  16
           Одредбите  на  оваа  Одлука  се  применуваат  до  донесување  на
Урбанистички  план  за село.



Член  17
Одлуката  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во

„Службен гласник на Општината Битола”.

Бр 09-202/16 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Брусник – 
Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план

1. Ја објавувам Одлуката за  утврдување  на  услови  за  начинот  на
градење  во  село  Брусник – Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015
година.

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



Бр. 08-324/15               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

           Врз основа на член  78 став  5, од  Законот  за просторно  и урбанистичко
планирање  (Сл. Весник  на РМ бр. 51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11;
144/12; 55/13; 163/13 и 42/14), член 22 и 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник  на РМ“ бр. 5/02) и  член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе
        

О Д Л У К А
за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Брусник -

Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план.

Член  1
Општиот  акт за село Брусник се изготвува согласно Годишната програма

за  изработување  и  донесување   на   Општи   акти  за  села  на  подрачјето  на
Општина   Битола   за  2014  година,  донесена   од  Советот   на  општината
(Службен  гласник  на  Општина  бр. 07-08/9 од 20.05. 2014 година).

Член  2
Предлог  -  Одлуката   е  одобрена   од  Комисијата   за  одобрување  на

Предлог - одлука за Општ Акт за село Брусник, Општина Битола, назначена со
решение бр. 08-1627 од 19.12.2014 година  од  Градоначалникот на  Општина
Битола и за  истата  е  добиена  Согласност  од  Министерството за  транспорт  и
врски  со  бр. 24-3426/1 од 26.02.2015 год. 
 

 Член  3
            Предлог  Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Брусник е изготвена  од
правното  лице  ТД ..ГЕНИКО..  доо,  Прилеп кое  поседува  лиценца  согласно
член 18 од Законот за просторно и урбанистичко  планирање  (Сл. Весник  на
РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  4



         Општиот  акт  за  село  содржи  текстуален дел  - Предлог  Одлука,
нумерички дел - табеларен  приказ  на планираните  содржини  издвоени  по
површина  и намена  на земјиштето  и  графички  прилози :
         - Сообраќајно поврзување со поширокото  опкружување ----------1: 50 000 
         - Извод  од  претходно  изготвена  планска   документација  ------1: 2 500   
         - Архивски оргинал на дигатилизирани катастарски планови -----1: 2 500
         - Намена на површини на земјиштето -----------------------------------1: 2 500

        

  Член  5
        Графичкиот  прилог  од  општиот  акт  е  изработен  на  заверени
дигитализирани архивски  оригинали  на  дигитализирани катастарски  планови.
во М=1:2500.

Член  6
          Со  Одлуката  за Општ  акт  за  село  Брусник се  утврдува  граница  на
плански  опфат  на  село Брусник со  вкупна  површина  од  49,062 ха. Границата
на  селото  графички  и текстуално  е  опишана  со  дефинирани   координати  на
сите  прекршни  точки..

2.-

Планскиот  опфат  лежи  на  територијата  која  како  крајни  точки  ги има
следните  координати:                   
                       
                        т. бр.                            х                                                      у                                   

Т 01 524 303,10 541 904,74
Т 02 524 286,78 541 919,88
Т 03 524 334,49 542 068,37
Т 04 524 319,96 542 079,38
Т 05 524 307,33 542 065,84
Т 06 524 277,33 542 055,45
Т 07 524 271,61 542 065,68
Т 08 524 334,40 542 243,26
Т 09 524 291,01 542 267,35
Т 10 524 287,82 542 282,03
Т 11 523 905,57 542 574,43
Т 12 523 955,40 542 646,44
Т 13 523 974,31 542 625,57
Т 14 523 985,18 542 637,02
Т 15 523 992,17 542 686,57
Т 16 524 038,31 542 673,02
Т 17 524 037,63 542 711,78
Т 18 524 118,25 542 700,35
Т 19 524 117,88 542 716,65
Т 20 524 111,70 542 723,84
Т 21 524 118,25 542 738,80
Т 22 524 191,32 542 740,53
Т 23 524 172,88 542 696,10
Т 24 524 181,88- 542 698,55
Т 25 524 198,45 542 669,84
Т 26 524 256,73 542 705,16
Т 27 524 251,21 542 721,38
Т 28 524 295,79 542 736,19
Т 29 524 289,91 542 756,35
Т 30 524 350,23 542 762,97



Т 31 524 352,50 542 739,42
Т 32 524 405,24 542 751,68
Т 33 524 413,62 542 769,08
Т 34 524 427,48 542 773,27
Т35 524 471,19 542 751,75
Т 36 524 505,76 542 791,09
Т 37 524 528,87 542 764,37
Т 38 524 523,38 542 758,64
Т 39 524 600,58 542 747,85
Т 40 524 583,05 542 712,49
Т 41 524 709,98 542 714,38
Т 42 524 708,34 542 696,06
Т 43 524 797,94 542 648,65
Т 44 524 857,76 542 608,51
Т45 524 905,03 542 416,38
Т 46 524 916,51 542 400,03
Т 47 524 982,85 542 372,41
Т 48 524 931,87 542 299,57
Т 49 524 847,55 542 254,83
Т 50 524 827,67 542 254,63
Т 51 524 749,88 542 201,50
Т 52 524 754,71 542 183,07
Т 53 524 721,75 542 110,68
Т 54 524 709,73 542 100,46
Т 55 524 697,11 542 102,80
Т 56 524 652,42 542 076,78
Т 57 524 587,99 542 059,36
Т 58 524 577,25 542 047,95
Т 59 524 535,67 542 033,76
Т 60 524 503,47 542 008,94
Т 61 524 456,71 542 017,12
Т 62 524 332,89 541 923,95
Т 63 524 328,86 541 908,48

Границата   на  планскиот  опфат  е  прикажана  со  линија  која   ги
поврзува  сите  прекршни  точки, означени  со редни  броеви  од Т01 до Т63, а за
секоја  точка  табеларно  се  дадени  параметрите  по  х и  у координати. 

Член  7
          Со општиот  акт  се  утврдуваат  групите  на  класи на  намени  во рамките
на  планскиот  опфат  со име  за  секоја  наменска  зона  пооделно  согласно
член 30 од Правилникот за  стандарди и нормативи  за урбанистичко  планирање
(Сл. весник  на  Р.М. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14).
          Во рамките  на  планскиот  опфат  на  село  Брусник се  утврдени  повеќе
групи  на  класи  на намена:

Група на класа на намена  А - Домување,  односно  основни класи  на  намени: 
                                             А0- домување во станбени куќи со посебен режим,
                                             А1- домување во станбени куќи  и 
                                             А3- групно домување. 
Група на класа на намена  В -  Јавни  институции , односно  основни класи  на
намени :
                                              В1 - образование и наука ,                                                    
                                              В2 - здравство и социјална заштита ,



                                                   В3  - култура  и    
                                              В4 -  државни институции.
 Група на класа на намена   Д -   Зеленило, спорт,  рекреација и меморијални
простори , односно  основни класи  на  намени:   

                       Д2 - заштитно зеленило            
                       Д3 - спорт и рекреација (спортски терени и
објекти) 

                                              Д4 -  меморијални простори. 
Група на класа на намена  Е -    Инфраструктура , односно  основни класи  на
намени:  
                                              Е1 -  комунална инфраструктура.

Член  8
       Со  Предлог  - Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Брусник се дефинирани
сите  постојни  влезни  и излезни  правци  во  селото  и  неговата  сообраќајна
поврзаност  со поширокото  опкружување.    
        

4.-

Со Предлог - Одлуката  за Општ  акт  за  село  Брусник  се  дефинира
пристапот  до  градбите  и  начинот  на  решавање  на стационарниот  сообраќај,,
кој  треба да е во согласност со Правилникот за стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко  планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13,
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
         Доколку   не   е  обезбеден   колски   пристап   до   парцелата   и   ако
инвеститорот  не  може  сам  да  го обезбеди,  не  може  да  се  утврдат  услови
за  градба.

   
Член  9

      Утврдувањето   на  условите  за  градба  на  објектите  во  рамките  на
утврдените   наменски   зони  во  графичкиот   приказ,   се   врши   според
конкретните  услови  на лице место, одредбите  на  оваа  одлука, законот  за
просторно   и   урбанистичко   планирање   и  подзаконските   акти   кои
произлегуваат  од  истиот закон.

Член  10
         Формирањето  на  градежната  парцела,  површината  за  градба,  висината
на  објектите , процентот  на изграденост  и  коефициент  на  искористеност  да
се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи  за  урбанистичко
планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14,
125/14 и 148/14).   
         При формирањето  на градежните  парцели  потребно   е да се почитуваат
имотно  правните  односи, односно  една  или  повеќе  катастарски  парцели  да
преставуваат  градежна  парцела.       
         Површината  за  градење  може  да  се  протега  во рамки на една или
повеќе  катастарски  парцели, при што минималното растојание од површината
за градење  до границата  на парцелата  кон  постоечката  сообраќајница   не
треба да е помало  од  три (3) метри,  согласно член  84-а од Правилникот за



изменување   и  дополнување   на  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко планирање (Сл.весник  на  РМ,  бр.37/14).

Член  11
         Со Предлог - Одлуката за Општ  акт  за село  Брусник се дефинира
просторната  организација  и условите  за градење  во  селско -стопански  двор . 
         Во рамките  на  градежните  парцели  со  Основна класа на намена  А1
(домување  во станбени  куќи - селско -стопански  дворови) освен  објектот  за
домување, можат  да  се предвидат и помошни  градби  во функција  на  селско -
стопанскиот  двор  (штали, складишта, гаражи и сл.). 

Член  12
         Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село  Брусник се дефинира  начинот
на  реализација  на инфраструктурните  водови  и  градби.. 
         Постојната  инфраструктурна  мрежа  (водовод, канализација и електрика)
да овозможи  да  се приклучи на мрежата  секој  објект  со  основна група на
класи на намена  А - домување  и В - јавни институции.
      

5.-

За  објектите   од  останатите  групи  на  класи  на  намена,  доколку
капацитетите  на  постојната  инфраструктура  не  задоволуваат, се изработува
Проект  за инфраструктура.
        Проект   за  инфраструктура    се  изработува   согласно   член  51-а  од
Законот за просторно  и урбанистичко  планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели

во  кои  се  прикажани  планираните  површини  по  намена  на  земјиштето  -
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

 
Член  14

Сите  параметри  за уредување  на  просторот во планскиот опфат кои не
се опфатени во приложените  општи  услови за изградба на просторот  од  овој
Општ Акт,  мора  да бидат  во  согласност  со  Правилникот  за стандарди  и
нормативи  за  урбанистичко  планирање  (Сл. весник  на Р. Македонија  бр.
63/12, 126/12, 19/13, 95/13,167/13,  37/14, 125/14 и 148/14).

 Член  15
               Графичкиот  прилог кој е составен  дел  на оваа  Одлука,  по  нејзиното
донесување,   се  заверува  од  Градоначалникот   на   Општина   Битола  и  се
доставува   до   органот   на   државната   управа   надлежен   за  вршење   на
работите  од областа  на  уредување  на просторот  во  електронски  формат.

Член  16
           Одредбите  на  оваа  Одлука  се  применуваат  до  донесување  на
Урбанистички  план  за село.



Член  17           .
Одлуката  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во

„Службен гласник на Општина Битола”.

Бр 09-202/17 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

        

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

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

за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Лавци – 
Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план

1. Ја објавувам Одлуката за  утврдување  на  услови  за  начинот  на
градење  во  село  Лавци – Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015
година.

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



Бр. 08-324/16               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член  78 став  5, од  Законот  за просторно  и урбанистичко
планирање  („Сл. весник  на РМ“ бр. 51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11;
144/12; 55/13; 163/13 и 42/14), член 22 и 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник  на РМ“ бр. 5/02) и  член 70 од Статутот на Општина Битола(„Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општина  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе
        

О Д Л У К А
за  утврдување  на  услови  за  начинот  на  градење  во  село  Лавци, 

Општина  Битола, за кое нема  урбанистички план

Член  1
Општиот  акт за село Лавци се изготвува согласно Годишната програма

за  изработување  и  донесување   на   Општи   акти  за  села  на  подрачјето  на
Општина   Битола  за  2014  година,  донесена   од  Советот   на  Општината
(„Службен  гласник  на  Општина Битола“ бр. 07-08/9 од 20.05. 2014 година).

Член  2
Предлог   -  Одлуката   е  одобрена   од  Комисијата   за  одобрување  на

Предлог - одлука за Општ Акт за село Лавци, Општина Битола, назначена со
решение  бр.08-1628  од  19.12.2014  година  од  Градоначалникот  на   Општина
Битола и за истата е добиена  Согласност  од  Министерството за  транспорт  и
врски  со  бр. 25-2516/2 од 03.02.2015 год.  

 Член  3



            Предлог  Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Лавци е изготвена  од
правното лице  ТД ..ГЕНИКО.. доо, Прилеп, кое поседува  лиценца согласно
член 18 од Законот за просторно и урбанистичко  планирање  (Сл. Весник  на
РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  4
         Општиот  акт  за  село  содржи  текстуален дел  - Предлог  Одлука ,
нумерички дел - табеларен  приказ  на планираните  содржини  издвоени  по
површина  и намена  на земјиштето  и  графички  прилози :
         - Сообраќајно поврзување со поширокото  опкружување -------1:50 000 
         - Извод  од  претходно  изготвена  планска   документација  -   1: 2 500   
         - Архивски оргинал на дигатилизирани катастарски планови -  1: 2 500
         - Намена на површини на земјиштето -------------------------------- 1: 2 500

Член  5
        Графичкиот   прилог   од   општиот   акт   е   изработен   на  заверени
дигитализирани   архивски   оригинали   на   дигитализирани  катастарски
планови. во М=1:2500.

2.-

Член  6
          Со  Одлуката  за Општ  акт  за  село  Лавци се  утврдува  граница  на
плански  опфат  на  село Лавци со вкупна површина од 26,337 ха. Границата  на
селото  графички  и текстуално  е  опишана  со  дефинирани   координати  на
сите  прекршни  точки..
Планскиот  опфат  лежи  на  територијата  која  како  крајни  точки  ги има
следните координати:                   
                         т. бр.                          х                                                    у

Т 01 525 843,71 541 058,59
Т 02 525 796,42 541 074,12
Т 03 525 803,26 541 138,33
Т 04 525 693,73 541 299,21
Т 05 525 654,62 541 331,81
Т 06 525 690,45 541 381,54
Т 07 525 677,69 541 400,66
Т 08 525 721,47 541 424,52
Т 09 525 733,86 541 410,61
Т 10 525 735,38 541 420,34
Т 11 525 749,85 541 439,86
Т 12 525 748,07 541 442,46
Т 13 525 763,35 541 464,95
Т 14 525 770,59 541 459,71
Т 15 525 781,64 541 482,89
Т 16 525 773,29 541 487,21
Т 17 525 778,26 541 524,22
Т 18 525 812,93 541 513,75



Т 19 525 809,91 541 500,82
Т 20 525 834,62 541 502,43
Т 21 525 832,74 541 497,69
Т 22 525 869,42 541 469,66
Т 23 525 886,28 541 516,09
Т 24 525 938,19 541 520,93
Т 25 525 932,05 541 536,13
Т 26 525 949,35 541 531,13
Т 27 525 950,10 541 581,17
Т 28 525 926,52 541 596,24
Т 29 525 925,83 541 622,03
Т 30 525 936,15 541 632,59
Т 31 525 940,81 541 668,65
Т 32 526 009,84 541 632,82
Т 33 526 051,01 541 632,24
Т 34 526 086,45 541 610,53
Т35 526 117,54 541 647,19
Т 36 526 123,60 541 667,48
Т 37 526 154,48 541 709,37
Т 38 526 157,76 541 720,44
Т 39 526 181,39 541 723,90
Т 40 526 189,96 541 762,64
Т 41 526 221,09 541 742,76
Т 42 526 231,50 541 729,24
Т 43 526 240,97 541 735,27
Т 44 526 271,96 541 691,29
Т 45 526 286,24 541 686,62
Т 46 526 265,55 541 663,69
Т 47 526 268,29 541 659,22
Т 48 526 254,96 541 645,83
Т 49 526 250,24 541 626,41
Т 50 526 254, 35 541 563,66
Т 51 526 291,14 541 585,25
Т 52 526 304,60 541 576,80
Т 53 526 378,61 541 605,85
Т 54 526 443,97 541 624,53
Т 55 526 479,03 541 643,24
Т 56 526 504,20 541 607,07
Т 57 526 518,41 541 615,43
Т 58 526 537,67 541 564,12
Т 59 526 506,85 541 548,32
Т 60 526 490,52 541 554,90
Т 61 526 447,23 541 542,55
Т 62 526 400,28 541 515,30
Т 63 526 395,58 541 458,96
Т 64 526 377,95 541 451,24
Т 65 526 384,52 541 418,91
Т 66 526 286,28 541 385,04



Т 67 526 268,14 541 370,42
Т 68 526 255,40 541 338,72
Т 69 526 260,02 541 318,69
Т 70 526 111,64 541 310,05
Т 71 526 085,69 541 300,10
Т 72 526 111,59 541 271,69
Т 73 526 077,43 541 256,24
Т 74 526 108,13 541 177,25
Т 75 526 086,25 541 140,10
Т 76 526 088,39 541 133,56
Т 77 526 062,49 541 133,08
Т 78 526 062,79 541 124,23
Т 79 526 057,16 541 125,26
Т 80 526 055,88 541 120,64
Т 81 526 037,05 541 121,49
Т 82 526 028,08 541 128,35
Т 83 526 024,01 541 131,46
Т 84 526 025,47 541 133,86
Т 85 525 958,55 541 161,74
Т 86 525 931,14 541 114,28
Т 87 525 935,60 541 111,22
Т 88 525 937,08 541 105,38
Т 89 525 915,97 541 099,03
Т 90 525 920,99 541 092,69
Т 91 525 894,07 541 076,20
Т 92 525 888,98 541 079,41
Т 93 525 879,53 541 074,11
Т 94 525 859,16 541 076,11
Т 95 525 855,89 541 066,84

            
Границата   на  планскиот  опфат  е  прикажана  со  линија  која   ги

поврзува  сите  прекршни  точки, означени  со редни  броеви  од Т01 до Т95, а за
секоја  точка  табеларно  се  дадени  параметрите  по  х и  у координати. 

Член  7
          Со општиот  акт  се  утврдуваат  групите  на  класи на  намени  во рамките
на  планскиот  опфат  со име за секоја наменска зона пооделно согласно  член 30
од Правилникот за  стандарди и нормативи за урбанистичко  планирање  (Сл.
весник  на  Р.М. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
               Во рамките  на  планскиот  опфат  на  село  Лавци се  утврдени  повеќе
групи  на  класи  на намена:
Група на класа на намена  А - Домување,  односно  основни класи  на  намени: 
                                             А0- домување во станбени куќи со посебен режим,
                                             А1- домување во станбени куќи  и 
                                             А3- групно домување. 
Група на класа на намена  В -   Јавни  институции , односно  основни класи  на
намени :
                                              В1 - образование и наука ,
                                              В2 - здравство и социјална заштита ,



                                              В3  -   култура  и    
                                              В4 -  државни институции.
 Група на класа на намена   Д -   Зеленило, спорт,  рекреација и меморијални
простори , односно  основни класи  на  намени:   
                                              Д4 -  меморијални простори. 
Група на класа на намена  Е -    Инфраструктура , односно  основни класи  на
намени:  
                                              Е1 -  комунална инфраструктура.

Член  8
       Со  Предлог  - Одлуката  за  Општ  акт  за  село  Лавци се дефинирани  сите
постојни   влезни   и  излезни   правци  во   селото   и   неговата   сообраќајна
поврзаност  со поширокото  опкружување.    
        Со Предлог - Одлуката  за Општ  акт  за  село  Лавци  се  дефинира
пристапот  до  градбите  и  начинот  на  решавање  на стационарниот  сообраќај,,
кој  треба да е во согласност со Правилникот за стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко  планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13,
167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
         Доколку   не  е  обезбеден  колски   пристап  до  парцелата   и   ако
инвеститорот  не  може  сам  да  го обезбеди,  не  може  да  се  утврдат  услови
за  градба.

5.-

Член  9
      Утврдувањето  на условите за градба на објектите во рамките на утврдените
наменски  зони во графичкиот  приказ,  се  врши  според  конкретните  услови
на  лице  место,  одредбите   на   оваа   одлука,  Законот   за   просторно   и
урбанистичко  планирање  и подзаконските  акти  кои  произлегуваат  од  истиот
закон.

Член  10
         Формирањето  на  градежната  парцела,  површината  за  градба,  висината
на  објектите , процентот  на изграденост  и  коефициент  на  искористеност  да
се во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи  за  урбанистичко
планирање  (Сл.весник на РМ. бр. 63/12 , 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14,
125/14 и 148/14).   
         При формирањето  на градежните  парцели  потребно   е да се почитуваат
имотно  правните  односи, односно  една  или  повеќе  катастарски  парцели  да
преставуваат  градежна  парцела.       
         Површината  за  градење  може  да  се  протега  во рамки на една или
повеќе  катастарски  парцели, при што минималното растојание од површината
за градење  до границата  на парцелата  кон  постоечката  сообраќајница   не
треба да е помало  од  три (3) метри,  согласно член  84-а од Правилникот за
изменување   и  дополнување   на  Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр.37/14).

Член  11
         Со Предлог  -  Одлуката  за Општ  акт   за  село  Лавци се  дефинира
просторната  организација  и условите  за градење  во  селско - стопански  двор .



         Во рамките  на  градежните  парцели  со  Основна класа на намена  А1
(домување  во станбени  куќи - селско - стопански  дворови) освен објектот за
домување, можат да се предвидат и помошни  градби  во функција  на  селско -
стопанскиот  двор  (штали, складишта, гаражи и сл.).
 

Член  12
         Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село  Лавци се дефинира  начинот
на  реализација  на инфраструктурните  водови  и  градби.. 
         Постојната  инфраструктурна  мрежа  (водовод, канализација и електрика)
да овозможи  да  се приклучи на мрежата  секој  објект  со  основна група на
класи на намена  А - домување  и В - јавни институции.
      За објектите  од останатите групи на класи на намена , доколку капацитетите
на  постојната  инфраструктура  не  задоволуваат , се изработува  Проект  за
инфраструктура.
        Проект  за инфраструктура   се изработува  согласно  член 51-а од Законот
за просторно  и урбанистичко  планирање, (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05, 137/07,
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

Член  13
Општиот акт за село содржи табели со Билансни споредбени показатели

во  кои  се  прикажани  планираните  површини  по  намена  на  земјиштето  -
наменските зони, во однос на постојните изградени површини.

6.-

 Член  14
Сите  параметри  за уредување  на  просторот во планскиот опфат кои не

се опфатени во приложените  општи  услови за изградба на просторот  од  овој
Општ Акт,  мора  да бидат  во  согласност  со Правилникот  за стандарди  и
нормативи за урбанистичко  планирање  (Сл. весник  на Р. Македонија  бр. 63/12,
126/12, 19/13, 95/13,167/13,  37/14, 125/14 и 148/14).

 Член  15
               Графичкиот  прилог кој е составен  дел  на оваа  Одлука,  по  нејзиното
донесување,   се  заверува  од  Градоначалникот   на   Општина   Битола  и  се
доставува   до   органот   на   државната   управа   надлежен   за  вршење   на
работите  од областа  на  уредување  на просторот  во  електронски  формат.

Член  16
           Одредбите  на  оваа  Одлука  се  применуваат  до  донесување  на
Урбанистички  план  за село.

Член  17           .
Одлуката  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во

„Службен гласник на Општината Битола”.



Бр 09-202/18 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за дополнување на ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
за изработување и донесување на Општи Акти за села на подрачјето на Општина

Битола за 2014

1.  Ја  објавувам  Програмата   за  дополнување  на  ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА  за  изработување  и  донесување  на  Општи  Акти  за  села  на
подрачјето на Општина Битола за 2014, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.



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

Бр. 08-324/17               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз  основа  на  член  78  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11,
144/12, 55/13 и 163/13) и Прирачникот за водење на постапката за донесување и
изготвување на општи акти од март 2014 г. од Министерството за транспорт и
врски и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата  одржана  на
12.03.2015 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
за дополнување на ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

за изработување и донесување на Општи Акти за села на подрачјето на Општина
Битола за 2014

ВОВЕД

Во Годишната Програма за  изработување и донесување на Општи
Акти  за  села  на  подрачјето  на  Општина  Битола  за  2014  со  Бр.07-08/9  од
20.05.2014, објавена во Службен Гласник на Општина Битола бр.6 од 22.05.2014
год. се врши дополнување на II дел ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ и истиот гласи:

II. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 
Изработка на Општи акти за села на територијата на Општина Битола.

Согласно  Законот  за  територијална  организација  на  локалната  самоуправа  во
Република  Македонија  („Сл.  весник  на  РМ“ бр.  55/2004)  на  територијата  на
Општина Битола со седиште во градот Битола има вкупно 65 населени места –
села:



1. с. Барешани,
2. с. Бистрица,
3. с. Братиндол, 
4. с. Брусник,
5. с. Буково,
6. с. Буково,
7. с. Велушина,
8. с. Габалавци,
9. с. Гопеш,
10. с. Горно Егри,
11. с. Граешница,
12. с. Дихово,
13. с. Доленци,
14. с. Долно Егри,
15. с. Долно Оризари,
16. с. Драгарино, 
17. с. Драгожани,
18. с. Драгош,
19. с. Древеник,
20. с. Ѓавато, 
21. с. Жабени,
22. с. Злокуќани,
23. с. Кажани,
24. с. Канино,
25. с. Карамани,
26. с. Кишава,
27. с. Кравари,
28. с. Крклино,
29. с. Кременица,
30. с. Крстоар,
31. с. Кукуречани, 
32. с. Лавци, 
33. с. Лажец,
34. с. Лера,
35. с. Лисолај,
36. с. Логоварди,
37. с. Лопатица,
38. с. Магарево,
39. с. Маловишта,
40. с. Метимир, 
41. с. Меџитлија,
42. с. Нижеполе, 
43. с. Ново Змирнево,
44. с. Облаково,
45. с. Олевени,
46. с. Оптичари,
47. с. Орехово,
48. с. Острец,
49. с. Поешево
50. с. Породин,



51. с. Рамна,
52. с. Раштани,
53. с. Ротино,
54. с. Свиниште,
55. с. Секирани,
56. с. Снегово,
57. с. Средно Егри,
58. с. Српци,
59. с. Старо Змирнево,
60. с. Стрежево,
61. с. Трн,
62. с. Трново,
63. с. Цапари, 
64. с. Црнобуки,
65. с. Црнеец

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општината Битола“.

   
Бр 09-202/19 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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

бесправниот објект изграден во КО Кравари 
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 бесправниот објект изграден во КО Кравари во



идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/18               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

  

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на Општината  Битола“ бр. 10/05),  Советот на Општината  Битола на седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе 

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправниот објект изграден во КО Кравари 
во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  од  донесување  на  урбанистичко
планска    документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат



и вклопување на бесправниот објект на КП бр.263/1 во КО Кравари со намена Е-
трафостаница ТС(10/0,4кВ)  во идна урбанистичко планска документација

Член 2

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

Бр 09-202/20 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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 Логоварди 
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 Кравари



во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/19               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

  Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“  бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината  Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана
12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А

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 Логоварди 
во идна урбанистичко планска   документација

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска
документација, со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на дел од КП бр.968 и дел од КП бр.969 во КО Логоварди со



намена Е-трафостаница ТС (10/0,4кВ)  во идна урбанистичко планска документација.

Член 2

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

Бр 09-202/21 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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 Крклино     
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 Крклино
во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/20               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на Општината  Битола“ бр. 10/05),  Советот на Општината  Битола на седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе

О Д Л У К А
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 Крклино 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1
Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  од  донесување  на  урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти во КО  Крклино  со намена А-домување  во
идна урбанистичко планска документација:



1.КП бр.178/3                       КО Крклино  
2.КП бр.195/4                       КО Крклино 

 3.КП бр.1521                        КО Крклино  
 4.КП бр.1792/3                     КО Крклино  
 5.КП бр.1833/2                     КО Крклино  
 6.КП бр.1990                        КО Крклино  
 7.КП бр.2000                        КО Крклино (зграда бр.1, 2, 3 и 5) 
 8.КП бр.2001                        КО Крклино  (зграда бр.1)
 9.КП бр.2040/2                     КО Крклино  

          10.КП бр.2174                        КО Крклино  

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општина Битола“.

                                                     

Бр 09-202/22 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари
во идна урбанистичко планска документација

1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на
урбанистичко  планска  документација  со  која  ќе  се  изврши  проширување  на



планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно
Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/21               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени во КО Долно Оризари 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1

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

 1.КП бр.910                       КО Долно Оризари  
2.КП бр.1022                     КО Долно Оризари  



3.КП бр.1026                     КО Долно Оризари  
4.КП бр.1029                     КО Долно Оризари  
5.КП бр.1100                     КО Долно Оризари  
6.КП бр.1337                     КО Долно Оризари  
7.КП бр.1348/2                  КО Долно Оризари  
8.КП бр.1353                     КО Долно Оризари  
9.КП бр.1438                     КО Долно Оризари  

           10.КП бр.1448                    КО Долно Оризари  
           11.КП бр.1514                    КО Долно Оризари  
           12.КП бр.1582                    КО Долно Оризари   
           13.КП бр.1673/2                 КО Долно Оризари (деловен објект) 
           14.КП бр.1677                    КО Долно Оризари  
           15.КП бр.1722                    КО Долно Оризари  
           16.КП бр.1726                    КО Долно Оризари  
           17.КП бр.1736                    КО Долно Оризари  
           18.КП бр.1797                    КО Долно Оризари  

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на

објавувањето во ,,Службен гласник на Општина Битола“.

Бр 09-202/23 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

       

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

З А К Л У Ч О К
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

бесправниот објект изграден во КО Породин
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 бесправниот објект изграден во КО Породин во
идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/22               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на Општината  Битола“ бр. 10/05),  Советот на Општината  Битола на седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект изграден во КО Породин 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1
Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  од  донесување  на  урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект - Караула Солунски пат на КП бр.815/1 во КО



Породин  со  намена  В-јавни  институции  во  идна  урбанистичко  планска
документација.

 

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/24 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

       
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа

(„Службен  весник  на  РМ”  бр.  5/02),  а  во  врска  со  член  54  од  Статутот  на
Општината  Битола  („Службен  гласник  на  Општината  Битола”  бр.  10/05),
донесувам

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

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Брусник
во идна урбанистичко планска документација

1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на
урбанистичко  планска  документација  со  која  ќе  се  изврши  проширување  на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник



во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/23               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени во КО Брусник 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1

Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  од  донесување  на  урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и



вклопување на бесправните објекти во КО  Брусник  со намена А-домување во
идна урбанистичко планска документација:

1.КП бр.165                         КО Брусник  
2.КП бр.711/1                      КО Брусник  
3.КП бр.734                         КО Брусник  

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/25 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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



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, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/24               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе 
 

О Д Л У К А
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

Член 1



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

1.КП бр.21/5                         КО Олевени 
2.КП бр.22/2                         КО Олевени
3.КП бр.32/1                         КО Олевени
4.КП бр.35/3                         КО Олевени
5.КП бр.91                            КО Олевени
6.КП бр.107                          КО Олевени

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/26 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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



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
Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/25               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А
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



Член 1

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

1.КП бр.94/1                         КО Нижеполе 
2.КП бр.365/2                       КО Нижеполе
3.КП бр.440/1                       КО Нижеполе
4.КП бр.528/13                     КО Нижеполе
5.КП бр.600/15                     КО Нижеполе
6.КП бр.620/13                     КО Нижеполе

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/27 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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 Трново   
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 Трново
во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/26               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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 Трново 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1



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

1.КП бр.105/2                       КО Трново  
2.КП бр.218/2                       КО Трново 

 3.КП бр.218/3                       КО Трново  
 4.КП бр.322/4                       КО Трново  
 5.КП бр.388/3                       КО Трново  
 6.КП бр.749/1, 735, 809       КО Трново  
 7.КП бр.776/2                       КО Трново 
  

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/28 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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



1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на
урбанистичко  планска  документација  со  која  ќе  се  изврши  проширување  на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани
во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/27               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација

со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани 

во идна урбанистичко планска документација

Член 1



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

1.КП бр.338/4                     КО Раштани
2.КП бр.338/7                     КО Раштани 
3.КП бр.338/11                   КО Раштани

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/29 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Дихово
во идна урбанистичко планска документација



1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на
урбанистичко  планска  документација  со  која  ќе  се  изврши  проширување  на
планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово
во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/28               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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

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  на КП бр.653 во КО  Дихово  со намена А-
домување во идна урбанистичко планска документација.

 

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/30 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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 Гопеш 
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 Гопеш
во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/29               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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 Гопеш 

во идна урбанистичко планска документација



Член 1

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

1.КП бр.244                    КО Гопеш 
2.КП бр.249                    КО Гопеш

Член 2

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

Бр 09-202/31 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

       

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

З А К Л У Ч О К
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



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, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/30               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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
                                                                



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 на КП бр.799/1 во КО Крстоар со намена А-
домување во идна урбанистичко планска документација.

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општина Битола“.

Бр 09-202/32 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

       

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

З А К Л У Ч О К
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 Маловиште
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
Маловиште во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/31               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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 Маловиште 

во идна урбанистичко планска документација



Член 1
Со  оваа  Одлука  се  утврдува  потреба  од  донесување  на  урбанистичко

планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниот објект на КП бр.22 во КО Маловиште со намена А-
домување во идна урбанистичко планска документација:

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/33 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

бесправните објекти изградени во КО Кукуречани
во идна урбанистичко планска документација



1.  Ја  објавувам  Одлуката  за  утврдување  на  потреба  за  донесување  на
урбанистичко  планска  документација  со  која  ќе  се  изврши  проширување  на
планскиот  опфат  и  вклопување  на  бесправните  објекти  изградени  во  КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/32               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

       Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл. весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник
на  Општината  Битола“  бр.10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на  седницата
одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А
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



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 на КП бр.2574 во КО Кукуречани со намена
А-домување во идна урбанистичко планска документација.

 

Член 2
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  наредниот  ден  од  денот  на  објавувањето

во ,,Службен гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/34 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

З А К Л У Ч О К
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 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  во  идна  урбанистичко  планска
документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана
на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/33               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       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.  56/2011  и  162/2012)  и  член  70  од  Статутот  на
Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
на Општината Битола на седницата одржана на 12.03.2015 година, донесе  

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот

објект 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  во КО Битола 3 со намена А1-индивидуално домување, со
намена А2-колективно домување  утврдена во важечката урбанистичко планска
документација-ДУП Елпида Караманди на град Битола и вклопување на истите
во идна урбанистичко планска документација.  

1.КП бр.11115                КО Битола 3

Член 2

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

Бр 09-202/35 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за утврдување Нацрт  ДУП за Буковски мост 2 дел Блок 1 - Општина Битола



1. Ја објавувам Одлуката за утврдување Нацрт  ДУП за Буковски мост 2
дел Блок 1 - Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/34               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став  2 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање  („Сл.  весник  на  РМ” бр.  51/05,  137/07,  91/09,  124/10,  18/11,  53/11,
144/2012, 55/13, 163/13 и 42/14) и  член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник  на  Општината  Битола“  бр.  10/05),  Советот  на  Општината  Битола  на
седницата одржана на 12.03.2015 година,  донесе

О Д Л У К А
за утврдување Нацрт  ДУП за Буковски мост 2 дел Блок 1 - Општина Битола



Член 1

СЕ  УТВРДУВА  Нацрт  ДУП за Буковски мост 2 дел Блок 1 - Општина
Битола.

 
Член 2

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна презенатација и јавна анкета.

Член 3

Одлуката  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  и  ќе  се  објави  во
„Службен гласник на Општината Битола”.

Бр 09-202/36 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска

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

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

за прифаќање на иницијативата за оценување на условите за формирање на
урбана заедница на подрачјето на постојната урбана заедница ,,Панде Кајзеро“

во Битола



1. Го објавувам Заклучокот за прифаќање на иницијативата за оценување
на  условите  за  формирање  на  урбана  заедница  на  подрачјето  на  постојната
урбана заедница ,,Панде Кајзеро“ во Битола, донесен на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на  12.03.2015 година.

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

Бр. 08-324/35               ГРАДОНАЧАЛНИК
17.03.2015 год.                        на Општината Битола,
Б и т о л а                       д-р Владимир Талески

Врз  основа  на  член  36,  став  1,  точка  15  од  Законот  за  локалната
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 125, 126, 127, 128 и 70 од
Статутот  на  Општината  Битола  (,,Службен  гласник  на  Општината  Битола“
бр.10/05),  Советот на Општината  Битола на седницата  одржана на 12.03.2015
година, донесе

З А К Л У Ч О К
за прифаќање на иницијативата за оценување на условите за формирање на

урбана заедница на подрачјето на постојната урбана заедница ,,Панде Кајзеро“
во Битола



1. СЕ ПРИФАЌА иницијативата за оценување на условите за формирање
на нова урбана заедница на подрачјето на постојната урбана заедница ,,Панде
Кајзеро“ во Битола.

2.  СЕ  ОЦЕНУВА  дека  се  исполнети  условите  за  формирање  на  нова
урбана заедница на подрачјето на постојната урбана заедница ,,Панде Кајзеро“
во Битола.

3. Одлука за формирање на нова урбана заедница донесуваат граѓаните
на собир по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните.

4.  Заклучокот  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр 09-202/37 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.03.2015 год.                                                       на Советот  на Општина Битола
Б и т о л а                                                                       Д-р Силвана Ангелевска
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