
СРЕДА 26.02.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2  –  

 

СТР. 25 

 
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 Стратегијата на Локалниот 
економско-социјален совет 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Стратегијата на Локалниот економско-
социјален совет, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
 

Бр. 08-385/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 
24.02.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Стратегијата на Локалниот 

економско-социјален совет 

1. Се усвојува Стратегијата на Локал-
ниот економско-социјален совет. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-04/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Локален акционен план за 
борба против трговија со луѓе и илегална 

миграција 2013-2016 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за 
усвојување Локален акционен план за борба 
против трговија со луѓе и илегална мигра-
ција 2013-2016 г., донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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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 
24.02.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локален акционен план за 
борба против трговија со луѓе и илегална 

миграција 2013-2016 г. 

1. Се усвојува Локален акционен план за 
борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција 2013-2016 г. 

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

 
Бр.07-04/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Акциониот план за одржливост 
на програмите за ХИВ и туберколоза кои 
се имплементираат во Општина Битола 

2014-2016. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Акциониот план за одржливост на 
програмите за ХИВ и туберколоза кои се 
имплементираат во Општина Битола 2014-
2016., донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 24.02.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-385/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 
24.02.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Акциониот план за 

одржливост на програмите за ХИВ и 
туберколоза кои се имплементираат во 

Општина Битола 2014-2016. 

1. Се усвојува Акциониот план за 
одржливост на програмите за ХИВ и 
туберколоза кои се имплементираат во 
Општина Битола 2014-2016. 

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

 
Бр.07-04/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 2014 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за 2014 го-
дина, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 24.02.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-385/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ број 
5/2002), член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ број 61/2004 , 96/2004 и 
156/09) и член 22 и 70 од Статутот на Оп-
штината Битола („Службен гласник на Оп-
штината Битола“ број 10/2005), Советот на 
Општината Битола на седницата број 16 од-
ржана на 24.02.2014 година, донесе 

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

извршување на Буџетот на Општината 
Битола за 2014 година 

Член 1 
Во Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Битола за 2014 година донесена 
на седницата број 14 од Советот на 
Општина Битола одржана на ден 26.12.2013 
година објавена во („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр 18/2013), се врши 
измена и дополнување и тоа: 

Членот 8 се брише.  
 

Член 2 
Во членот 15 после ставот (2) се додава 

нов став (3) кој гласи: 
„Правниот основ согласно кој се врши 

исплата на парични награди на вработените 
на општинската администрација е членот 50 
од Законот за локална самоуправа („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 61 од 
Законот за државни службеници  

(„Службен весник на РМ“ бр. 59/2000; 
112/2000; 34/2001; 103/2001; 43/2002; 
98/2002; 17/2003; 40/2003; 85/2003; 17/2004; 
69/2004; 81/2005; 61/2006; 36/2007; 
161/2008; 6/2009; 114/2009; 35/2010; 
167/2010; 36/2011; 06/2012; 24/2012, и 
15/2013), членот 4 од Правилникот за 
поблиски критериуми за доделување 
парична награда на државните службеници 
(„Службен весник на РМ“ бр. 58/11), и 
членот 3 став 3 од Одлуката за утврдување 
поблиски критериуми за доделување 
парична награда на вработените во 
општинската администрација кои не се 

државни службеници („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 02/10). 

 
Член 3 

Во членот 23 став (2) каде што стои тек-
стот „Агенција за администрација“ се заме-
нува со текстот „Министерство за информа-
тичко општество и администрација“. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-04/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

и обележување места за истакнување 
изборни плакати за избор на Председател 

на Република Македонија  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
и обележување места за истакнување из-
борни плакати за избор на Председател на 
Република Македонија, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 78 од Изборниот за-

коник („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 
142/12, 31/13, 34/13 и 14/14), а во врска со 
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член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службн гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05), Советот на Општината Битола 
одржана на 24.02.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување и обележување места за 

истакнување изборни плакати за избор на 
Председател на Република Македонија  

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат местата на 

кои е дозволено да се истакнуваат изборни 
плакати за избор на Председател на 
Република Македонија и се обезбедуваат 
еднакви услови за сите организатори на 
изборната кампања. 

 
Член 2 

Изборни плакати без надоместок дозво-
лено е да се истакнуваат на следните места: 
1. На ул. „11-ти Октомври“ од спојот со 

ул. „Јорго Османо“ до спојот со ул. 
„Широк Сокак“, лево покрај пешачката 
патека - (Ринг центарот). 

2. Плоштадот „Гоце Делчев”, вдолж пе-
шачкиот остров, меѓу паркингот и 
Домот на културата. 

3. Пред Домот на Армијата. 
4. Кај Спортската сала „Младост”, меѓу 

паркингот и ул. „Партизанска”. 
5. Кај болницата на улицата „Парти-

занска“, пред зградата на „Шавриќ“ и 
кон новата зграда од левата страна на 
„Шавриќ”. 

6. Во населбата „Брусничко-лавчанска“ 
ул. „Методија Андонов-Ченто“, на ис-
точната страна, на празниот простор 
спроти драгсторот. 

7. На „Булевар 1-ви Мај“ од цвеќерницата 
„Икебана“ до мостот за кај СВР, вдолж 
пешачката патека.  

8. Спроти Црвениот Крст на ул. „Филип 
Втори Македонски“. 

9. Аголот пред стариот „Хеликоптер“ на 
ул.„Филип Втори Македонски“. 

10. На ул. „Батаљон Стив Наумов“ пред 
Домот за средношколска младина. 

11. На аголот на ул. „Филип Втори Маке-
донски“ и ул. „Наум Н.Борче”, на стра-
ната на бензинската пумпа. 

12. На аголот од ул. „Филип Втори Маке-
донски“ и ул. „Прилепска”. 

13. Спојот на ул. „Димитар Илиевски-
Мурато“ и ул. „4-ти Ноември”, од двете 
страни. 

14. Влезот на населбата „Карпош“ до ул. 
„Крањска“. 

15. Паркот на ул. „Цар Самоил“ и ул. 
„Пецо Божиновски”. 

16. Во населбата „Буковски ливади”, меѓу 
ул. „Апостол Здравевски“ и ул. „Митро-
полит Пелагониски Климент“. 

17.  На потегот зграда на ГП „Маврово“ и 
пред Македонска банка, на ул. „При-
лепска“. 

18. На ул. „Македонска фаланга“ - пат за 
Градскиот стадионот.  

19. На ул. „Наум Наумовски Борче“ во 
правец на градинката. 

20. Населба „Стрелиште“ празен простор 
пред станбените згради на ул.„Арон 
Ариести”, „Цане Бујуковски“ и „Ми-
нела Бабуковски”. 

 
Член 3 

Истакнувањето на изборните плакати за 
избор на членови на Советот и Градона-
чалник на Општината Битола, започнува од 
24.03.2014 година. 

 
На утврдените места, организаторите на 

изборната кампања можат да поставуваат 
свои подвижни паноа со залепени плакати 
распоредени во линија, на опишаните места 
од член 2 на оваа одлука, под услов да не се 
попречува видикот на другите паноа, но не 
повеќе од 3 паноа на една локација од секој 
организатор на изборната кампања. 

 
Член 4 

Без надоместокот изборни плакати 
можат да се истакнуваат на електрични 
столбови на висина над 3 метри. 

Изборни плакати можат да се истакну-
ваат и на стамбени или други приватни 
објекти, со претходна согласност (одо-
брение) од сопственикот на објектот. 

 
Член 5 

Во селата од подрачјето на Општината 
Битола се дозволува без надоместок лепење 
на плакати на слободните површини 
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погодни за таква намена, односно на 
стамбени или други приватни објекти со 
претходна согласност (одобрение) од 
сопственикот на објектот. 

 
Член 6 

Не се дозволува лепење плакати на 
објекти и фасади под заштита, односно на 
културно-историски споменици, спомен 
обележја и бисти, телефонски и електрични 
кабли, како и на столбови од светлосна 
сигнализација-семафори. 

 
Член 7 

Дополнителните места за истакнување 
изборни плакати со надоместок се утвр-
дуваат врз основа на барање од органи-
заторот на изборната кампања по претходна 
согласност на Одделението за комунални 
работи и уредување на градежното зем-
јиште. 

Барањето за користење дополнителни 
места за истакнување паноа со изборни 
плакати се доставува најдоцна 3 дена пред 
денот определен за почеток на изборната 
кампања. 

 
Висината на надоместокот се опре-

делува за секое истакнато пано согласно 
зонирањето утврдено во Програмата за 
уредување на градежното земјиште на 
Општината Битола и тоа: 

за I -зона15.000 ден. 
   II -зона10.000 ден. 
  III -зона 5.000 ден. 
 

Член 8 
Организаторите на изборната кампања, 

во рок од 30 дена по завршувањето на 
изборите должни се да ги отстранат своите 
паноа и плакати од објектите и просторот. 

 
Член 9 

Непридржувањето кон утврдените места 
и определените услови повлекува казна за 
сторен прекршок според казнените одредби 
од Изборниот законик 

 
Член 10 

Надзорот над примената на оваа Одлука 
ќе го врши Општинскиот инспекторат. 

 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување и обележување места за 
истакнување изборни плакати за избор на 
претседател на РМ, членови на Советот и 
Градоначалник на Општината Битола  

( Сл.Гласник на Општина Битола 
Бр.01/09 ). 

 
Член 12 

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

 
Бр.07-04/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за 

организирање предизборни собири од 
страна на организаторот на изборната 
кампања од подрачјето на Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за начинот на 
користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за органи-
зирање предизборни собири од страна на 
организаторот на изборната кампања од 
подрачјето на Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината Би-
тола одржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 82 од Изборниот 
законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 
142/12, 31/13, 34/13 и 14/14) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола, на 
седницата одржана на 24.02.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за начинот на користење на просториите 

во домовите на урбаните и месните 
заедници, за организирање предизборни 

собири од страна на организаторот на 
изборната кампања од подрачјето на 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се регулира начинот на 

користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за орга-
низирање предизборни собири од страна на 
организаторот на изборната кампања од 
подрачјето на Општината Битола. 

 
Член 2 

На организаторите на изборната кам-
пања на подрачјето на Општината Битола 
им се овозможуваат еднакви услови за 
користење на просториите на домовите на 
урбаните и месните заедници во Општината 
за одржување на своите предизборни 
собири. 

 
Член 3 

Предизборните собири можат да се 
организираат во просториите на следните 
урбани и месни заедници: 

 
Во градот: 
 
„Даме Груев“, „Коле Лачето“ 

„Борис Бастерот“,  „Ѓорѓи Наумов“ 
„Александар Туручџев“, 
„Панде Кајзерот“, „Тодор Ангелевски“ 
„Јонче Мурџевски“, „Естреа Мара“  
„Таки Даскало“,  „Стив Наумов“, 
 „Димитар Влахов“ „Стево Патако“, 
„Ѓорѓи Сугарев“, „Блаже Рогозинарот“ 
„Васко Карангелевски“, 
„Коле Канински“, 

Во населените места: 
 
с.Буково с.Породин, 
с.Брусник, с.Кукуречани, 
с.Лавци, с.Лопатица, 
с.Крклино с.Лисолај  
с.Логоварди, с.Црнобуки, 
с. Кравари, с.Црнеец, 
с.Поешево, с.Канино, 
с. Бистрица, с.Кажани, 
с. Барешани, с.Лера, 
с. Драгош, с. Рамна, 
с.Егри, с.Цапари. 
 

Член 4 
Користењето на горенаведените просто-

рии во урбаните и месните заедници е без 
надоместок. 

Организаторот на предизборните собири 
е должен просториите да ги користи како 
добар домаќин, а сите настанати штети ќе 
ги надомести на своја сметка во рок од 24 
часа. 

 
Член 5 

Дозвола за одржување предизборни 
собири ја дава одговорното лице во урба-
ната и месната заедница, организаторот на 
предизборниот собир во договор со одго-
ворното лице во урбаната и месната заед-
ница,обезбедува слободен термин за одржу-
вање на предизборниот собир. Организато-
рот на предизборниот собир е должен да 
достави барање до одговорното лице во 
урбаната и месната заедница, најдоцна 3 
дена пред денот на одржувањето на 
собирот. 

 
Член 6 

Користењето на просториите во 
урбаните и месните заедници за одржување 
на предизборните собири започнува од 
24.03.2014 година. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа 
Одлука, престанува да важи Одлуката за 
начинот на користење на просториите во 
домовите на месните заедници, за 
организирање предизборни собири од 
страна на организаторот на изборната 
кампања од подрачјето на Општината 
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Битола („Сл. Гласник на Општината 
Битола“ бр. 03/2013). 

 
Член 8 

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

 
Бр.07-04/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на иницијатива за изработка на ДУП за 
Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар 

Запад БЛОК 2 - Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за 
Станбена заедница 4 и 2 Реонски центар За-
пад БЛОК 2-Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. Гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 24.02.2014 
година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за Станбена заедница 4 
и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2 – 

Општина Битола  

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

МПЦ Преспанско – Пелагониска епархија, 
за изработка на ДУП за Станбена заедница 
4 и 2 Реонски центар Запад БЛОК 2-
Општина Битола.  

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка на ДУП за Станбена заедница 4 и 
2 Реонски центар Запад БЛОК 2 - 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 Општина Битола”. 

 
Бр.07-04/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 

изградба на планинарски дом „Копанки“ -
Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом „Копанки“ -
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-385/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. Гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 24.02.2014 
година, донесе 

О Д Л У К А 
За прифаќање на иницијатива за 

изработка на ЛУПД за изградба на 
планинарски дом „Копанки“ -Општина 

Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Општина Битола, за изработка на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом „Копанки“ на 
КП бр.351 КО Магарево – Општина Битола.  

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом „Копанки“ на 
КП бр.351 КО Магарево -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 Општина Битола”. 

 
Бр.07-04/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 

54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката  за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 

изградба на планинарски дом во с.Дихово 
- Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом во с.Дихово - 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. Гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 24.02.2014 
година, донесе 

О Д Л У К А 
За прифаќање на иницијатива за 

изработка на ЛУПД за изградба на 
планинарски дом во с.Дихово - Општина 

Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

ЕЗ „Сапунчица“, за изработка на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом во с.Дихово 
на КП бр.1046/1 КО Дихово – Општина 
Битола.  

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ЛУПД за 
изградба на планинарски дом во с.Дихово 
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на КП бр.1046/1 КО Дихово, ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-04/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 
Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на ДУП за Блок „Стар Прогрес“ 
- Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 10 ,17,17-а став 1 и 2 

и член 26 став 5 алинеја 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 и 55/13) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05), Советот на Општина Битола на сед-
ницата одржана на 24.02.2014 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
за отпочнување постапка за пристапување 

кон изработка и донесување на ДУП за 
Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за приста-

пување кон изработка и донесување на ДУП 
за Блок „Стар Прогрес“ - Општина Битола. 

Границата на планскиот опфат се движи: 
на северозапад – по дел на граница на опфат 
на ДУП за Тумбе кафе, на североисток по 
осовина на улица „Иво Лола Рибар“, на 
југоисток – по осовина на улица „Буков-
ска“, на југозапад – по дел на граница на 
опфат на ДУП за Тумбе кафе. 

Опфатот на вака предложениот ДУП 
има површина од приближно 1,30 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесување на ДУП за Блок “Стар 
Прогрес“ - Општина Битола ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-04/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА 
ЗОНА ,,ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 – Битола, 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАН-
БЕНА ЗОНА ,,ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 – 
Битола, донесена на седницата на Советот 
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на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 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 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 24.02.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за 

СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА 
,,ТРИАГОЛНИК,, БЛОК 2 – Битола, 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за СЕВЕ-

РОИСТОЧНА СТАНБЕНА ЗОНА „ТРИ-
АГОЛНИК“ БЛОК 2 – Битола, 

 
Член 2 

Со оваа одлука се менува чл. 1 став 2 од 
Одлуката за отпочнување на постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за СЕВЕРОИСТОЧНА СТАНБЕНА 
ЗОНА ,,ТРИАГОЛНИК“ БЛОК 2 - Битола 
донесена со одлука на Совет на Општина 
Битола Бр. 07-21/9 од 19.06.2013 год. и 
објавена во Сл. гласник на Општина Битола 
гласи: Границата на планскиот опфат се 
движи: на север по осовина на ул. ,,Илин-
денска“ до пресечна точка со осовина на ул. 
,,Максим Горки“ продолжува по осовина на 
ул. ,,Максим Горки“ до пресечна точка со 
осовина на ул. ,,Иван Милутиновиќ“ по 
осовина на ул. ,,Иван Милутиновиќ“ до 
пресечна точка со осовина на ул. ,,Едвард 
Кардељ“ по осовина на ул. ,,Едвард 
Кардељ“ до пресечна точка со осовина на 
ул. ,,Илинденска“ каде завршува опфатот.  

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 Општина Битола”. 

 
Бр.07-04/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 2 од Пра-
вилникот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 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 во КО 
Дихово со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. КП бр.559/2КО Дихово 
2. КП бр.652КО Дихово 
3. КП бр.684/2КО Дихово 
4. КП бр.693/3КО Дихово  
5. КП бр.1088/7КО Дихово 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 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 
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проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект во КО Долно 
Оризари со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. КП бр.930 КО Долно Оризари  
2. КП бр.1071 КО Долно Оризари 
3. КП бр.1074/1 КО Долно Оризари   
4. КП бр.1158 КО Долно Оризари 
5. КП бр.1160 КО Долно Оризари  
6. КП бр.1651 КО Долно Оризари  
7. КП бр.1757 КО Долно Оризари 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-385/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 година, ја 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 доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект во КО Олевени со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр.21/3 КО Олевени 
2. КП бр.30/2 КО Олевени  
3. КП бр.42/6 КО Олевени 
4. КП бр.42/8 КО Олевени 
5. КП бр.115/1 КО Олевени 
6. КП бр.115/2 КО Олевени 
7. КП бр.726 КО Олевени 
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 
Буково 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 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 

Буково во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект во КО Буково со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр.152 КО Буково 
2. КП бр.217 КО Буково   
3. КП бр.429 КО Буково 
4. КП бр.434 КО Буково  
5. КП бр.4361/1 КО Буково 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 
Магарево 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Магарево во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
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цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот 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 
24.02.2014 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 
Магарево во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект во КО Магарево со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр.28/2 КО Магарево 
2. КП бр.245/1 КО Магарево  
3. КП бр.328/7 КО Магарево 
4. КП бр.471 КО Магарево 
5. КП бр.481 КО Магарево 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Брусник во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
24.02.2012 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 
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бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект во КО Брусник со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр.96/2 КО Брусник 
2. КП бр.100 КО Брусник  
3. КП бр.110/2 КО Брусник  
4. КП бр.137/1 КО Брусник   
5. КП бр.137/2 КО Брусник   
6. КП бр.137/6 КО Брусник  
7. КП бр.145/2 КО Брусник  
8. КП бр.166 КО Брусник  
9. КП бр.183 КО Брусник  
10. КП бр.188/2 КО Брусник  
11. КП бр.188/5 КО Брусник  
12. КП бр.189/1 КО Брусник  
13. КП бр.189/2 КО Брусник  
14. КП бр.189/7 КО Брусник  
15. КП бр.189/9 КО Брусник 
16. КП бр.724 КО Брусник 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 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 
Нижополе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект во КО Нижополе со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр.97/1 КО Нижеполе 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 26.02.2014 

 

СТР. 40 

2. КП бр.121/6 КО Нижеполе  
3. КП бр.251 КО Нижеполе  
4. КП бр.385/2 КО Нижеполе  
5. КП бр.388/1 КО Нижеполе   
6. КП бр.394/1 КО Нижеполе  
7. КП бр.500 КО Нижеполе  
8. КП бр.506/1 КО Нижеполе   
9. КП бр.528/10 КО Нижеполе  
10. КП бр.593/2 КО Нижеполе  
11. КП бр.596/11 КО Нижеполе  
12. КП бр.600/6 КО Нижеполе  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.02.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-385/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2012 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 во КО 
Крстоар со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. КП бр.33/1 КО Крстоар 
2. КП бр.33/2 КО Крстоар  
3. КП бр.59 КО Крстоар  
4. КП бр.65/1 КО Крстоар  
5. КП бр.66/2 КО Крстоар  
6. КП бр.75/1 КО Крстоар   
7. КП бр.75/3 КО Крстоар  
8. КП бр.740/1 КО Крстоар  
9. КП бр.740/2 КО Крстоар   
10. КП бр.741 КО Крстоар  
11. КП бр.745/2 КО Крстоар 
12. КП бр.788/5 КО Крстоар  
13. КП бр.799/2 КО Крстоар  
14. КП бр. 807 КО Крстоар  
15.КП бр.808/2 КО Крстоар  
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16. КП бр.897 КО Крстоар  
17. КП бр.924/1 КО Крстоар  
18. КП бр.925 КО Крстоар  
19. КП бр.926 КО Крстоар  
20. КП бр.927 КО Крстоар  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-04/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 

Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 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 доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Раштани во 
идна урбанистичко планска документација: 

1. КП бр.137/1 КО Раштани (зграда 1, со 
намена Г) 

2. КП бр.151 КО Раштани (зграда 1, со 
намена А)  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-04/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
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урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши промена на 

собраќајната инфраструктура 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 
промена на собраќајната инфраструктура и 
вклопување на бесправниот објект во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр. 08-385/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
26.02.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 6 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 
Општина Битола на седницата одржана на 
24.02.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши промена на 
собраќајната инфраструктура и 

вклопување на бесправниот објект во 
идна урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на нова урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на трасата на собраќајната инфраструктура 
и вклопување на бесправниот објект 
изграден на КП бр.1621 (зграда бр. 1 и 2) во 
КО Битола 5 со намена Г3 во идна урба-
нистичко планската документација. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-04/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.02.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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