
ПОНЕДЕЛНИК 17.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  

 

СТР. 49 

 
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 Oдлуката за измена и 

дополнување на називот на ДУП за 
ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 ДЕЛ 

БЛОК 12 – Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и до-
полнување на називот на ДУП за ЦЕН-
ТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 ДЕЛ 
БЛОК 12 – Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 ден 
13.03.2014 година, донесе 

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

ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 
ДЕЛ БЛОК 12 – Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука во Одлуката за 

отпочнување на постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 
ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 
ДЕЛ БЛОК 12 – Општина Битола, донесена 
на Седница на Совет на Општиа Битола Бр. 
07-299/9 од 16.02.2012 год. и Одлуката за 
утврдување Нацрт ДУП за ЦЕНТРАЛНО 
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 ДЕЛ БЛОК 12 – 
Општина Битола, донесена на Седница на 
Совет на Општина Битола Бр. 07-42/22 од 
20.11.2013 год., се додаваат зборовите – 
изменување и дополнување.  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2013 

година 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 3, година XLV 

Поонеделник, 17.03.2014 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 17.03.2014 

 

СТР. 50 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за четвртиот 
квартал од 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-486/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 Р.М” бр 
61/04 и 156/09 ) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола ( “Службен гласник на 
Општината Битола” број 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
ден 13.03.2014 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 2013 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.07-05/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Завршната сметка на 
Буџетот на Општината Битола за 2013 

година 

1. Ја објавувам Завршната сметка на 
Буџетот на Општината Битола за 2013 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2014 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-486/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 Р.М.”бр.5/2002) и член 36 став 1 
точка 2 од Статутот на Општина Битола 
(“Службен гласник на Општина Битола 
бр.10/05), Советот на Општина Битола на 
17-тата седницата одржана на 13.03. 2014 
година, донесе 

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

2013 ГОДИНА 

Член 1 
Завршната сметка на Буџетот на 

Општина Битола за 2013 година се состои 
од:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПОНЕДЕЛНИК 17.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  

 

СТР. 51 

Планирани Реализирани 
 
 -Вкупно приходи 1.544.114.712,00 денари 1.231.642.126,00 денари  
 

Даночни приходи  476.751.392,00 денари  355.148.611,00 денари 
Неданочни приходи  69.367.500,00 денари  18.065.755,00 денари 
Капитални приходи  155.758.172,00 денари  57.716.128,00 денари 
Трансфери  103.353.331,00 денари  133.435.334,00 денари 
Дотации  612.684.140 ,00 денари  612.245.165,00 денари 
Приходи од самофинансирачки  
активности 

 
 104.867.225,00 денари 

 
 45.338.936,00 денари 

Донации  21.332.952,00 денари  9.692.197,00 денари 
Пренесено салдо од 2012 година  57.928.943,50 денари  

 
 
-Вкупно расходи 1.544.114.712,00 денари 1.184.548.201,00 денари 
 

Утврдени намени 1.543.714.712,00 денари 1.184.548.201,00 денари 
Резерви  400.000,00 денари   

  
-Салдо на 31-12-2013 година 47.093.925,00 денари 
 
 
 

Член 2 
Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на Основниот Буџет во 
износ од 27.460.145,00 денари, се пренесува 
како приход на основниот буџет на 
Општина Битола за 2014 година.  

 
Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на Буџетот на Дотации 
во износ од 12.365.722,00 денари се 
пренесува како приход на буџетот на 
наменски дотации на Општина Битола за 
2014 година. 

  
Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на Буџетот на 
Самофинансирачки активности во износ од 
3.113.791,00 денари се пренесува како 
приход на буџетот на самофинансирачки 
активности на Општина Битола за 2014 
година. 

 
Разликата помеѓу остварените приходи и 

извршените расходи на Буџетот на Донации 
во износ од 4.154.267,00 денари се 
пренесува како приход на буџетот на 
донации на Општина Битола за 2014 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 2013 година и тоа: 

 
Член 4 

Во Посебниот дел на Завршната сметка 
на Буџетот на Општина Битола за 2013 
година се прикажуваат расходите по 
програми, по сметки и ставки. 

 
 

Член 5 
Општиот дел на Завршната сметка на 

Буџетот на Општина Битола за 2013 година 
се објавува во Службениот гласник на 
Општина Битола.  

 
Бр.07-05/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 17.03.2014 

 

СТР. 52 
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СТР. 53 
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СТР. 54 

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 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работата на 
Општината Битола за 2013 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 

работата на Општината Битола  
за 2013 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работата на Општината Битола за 2013 
година. 

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

 
Бр.07-05/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Стратегијата за локален развој 
на Општината Битола за 2014-2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Стратегијата за локален развој на Општи-
ната Битола за 2014-2018 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Стратегијата за локален 

развој на Општината Битола  
за 2014-2018 година 

1. Се усвојува Стратегијата за локален 
развој на Општината Битола за 2014-2018 
година 

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

 
Бр.07-05/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
 
 



ПОНЕДЕЛНИК 17.03.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  

 

СТР. 55 

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 Оперативниот план и 
програмата за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Оперативниот план и програма за спрове-
дување на превентивна систематска дерати-
зација на канализациониот систем, јавната 
депонија Мегленци, дивите депонии и 
ѓубришта на град Битола во 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 13.03.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-486/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Оперативниот план и 

програмата за спроведување на 
превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2014 година 

1. Се усвојува Оперативниот план и 
програмата за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализацио-
ниот систем, јавната депонија Мегленци, 

дивите депонии и ѓубришта на град Битола 
во 2014 година 

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

 
Бр.07-05/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Оперативниот план и 
програмата за контрола и уништување на 

комарците на подрачјето на Општина 
Битола во 2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Оперативниот план и програмата за кон-
трола и уништување на комарците на под-
рачјето на Општина Битола во 2014 година, 
донесен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 13.03.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-486/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Оперативниот план и 

програмата за контрола и уништување на 
комарците на подрачјето на Општина 

Битола во 2014 година 
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1. Се усвојува Оперативниот план и 
програмата за контрола и уништување на 
комарците на подрачјето на Општина 
Битола во 2014 година 

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

 
Бр.07-05/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност – Битола во текот на 2-ро 
полугодие од 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Информацијата за безбедносната состојба 
на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност – Битола во текот на 2-ро 
полугодие од 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 год., донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност – Битола во текот на 2-ро 
полугодие од 2013 година 

1. Се усвојува Информацијата за безбед-
носната состојба на подрачјето на Поли-
циската станица од општа надлежност – Би-
тола во текот на 2-ро плугодие од 2013 го-
дина. 

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

 
Бр.07-05/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Програмата за 

одбележување на позначајни историски и 
културни настани за 2014 година во 

Општината Битола 

1. Ја објавувам Програмата за одбеле-
жување на позначајни историски и кул-
турни настани за 2014 година во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 13.03.2014 
година, донесе 

 

ПРОГРАМА  
за одбележување на позначајни историски 

и културни настани за 2014 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 раѓа-
њето на Гоце Делчев -1872 г. (поло-
жување цвеќе на бистата) 
 

Март: 
 

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

• 8 Март – Денот на жената; 
• 11 Март 1943 г. – 70 години од депор-

тирањето на Битолските евреи (посета на 
споменикот и положување цвеќе во сора-
ботка 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 “Пелис-
тер” (Општина Битола во соработка со 
Сојуз на Борци); 

• 22 Април 1915 г. – убиен е македонскиот 
револуционер Јане Сандански (Положу-
вање цвеќе во соработка со СОУ “Јане 
Сандански” - Битола); 

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

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 “Здру-
жение 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 Кара-
манди, 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, 
јавна комеморација, трибина и други 
настани за одбележување); 

• 5 Мај 1894 г. – формирање на Окруж-
ниот комитет на МРО (Совет на Опш-
тина 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 Битола); 

• 10 Мај – денот на освојување на најви-
сокиот врв на светот Монт Еверест од 
страна на Димитар Илиевски Муратот 
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(Општината во соработка со планинар-
скиот клуб Пелистер); 

• 12 Maj – Смртта на Димче Стефановски-
режисер и еден од основачите на Би-
толскиот народен театар. 

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

• 22 Мај 1943 г. – Формирање на Народно-
ослободителниот партизански одред 
Гоце Делчев (Општина Битола во сора-
ботка со Сојуз на борци); 

• 23 Мај – Национален ден на Власите 
• 24 Мај – Денот на сесловенските прос-

ветители “Св. Кирил и Методиј” (Опш-
тина 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 загину-
вањето на Тодор Ангелевски – Строгов 
(Општина Битола со основното училиште 
Тодор Ангелевски); 

• 23 Јуни 1943 г. –70 години од загину-
вањето на Панде Кајзерот (положување 
цвеќе на битата на шеталиштето); 
 

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”); 

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

• 28 Јули 1943 г. – 70 години од загину-
вањето на Стефче Христовски – Патако 

(положување цвеќе на бистата на шета-
лиштето); 

• 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 и пригодно 
предавање); 
 

Август: 
 

• 2 Август 1903 г. – Кренато Илинден-
ското 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 македон-
скиот Војвода АлександарТурунџев 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 положу-
вање цвеќе на споменикот на шеталиш-
тето); 

• 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 Анти-
фашистичкото востание во Македонија 
(Општина Битола); 
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• 23 Октомври 1893 г. – Формирање на 
Македонската Револуционерна Организа-
ција (Општина Битола); 

• 28 Октомври 1921 г. – Роден е Димитар 
Николовски (Таки Даскало); 

• 29 Октомври 1940 г. – роден е Димит-
рија Чуповски (Општина Битола – при-
годно предавање); 
 

Ноември: 
 

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

• 8 Ноември 1901 г. – Родена е Профе-
сорката Ангелина Ташкова; 

• 11 Номеври 1943 г. – Прва Македонско 
– Косовска бригада;  

• 18 Ноември 1944 г. – формирање на 
Првата Македонско-Егејска Народно-
ослободителна 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 сора-
ботка 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.07-05/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ” бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,, Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седница одржана 
на13.03.2014 година, донесе 

О Д Л У К А  
за утврдување на предлогот  за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци 

Член 1 
  СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, 
поднесен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-399/2 од 03.03.2014 година, 
за вршење на противпожарната заштита 
што ја врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Новаци како и 
задолжително учествува во финансирањето 
од страна на Општина Новаци на против-
пожарната единица која го покрива 
нејзиното подрачје со вработување на 4 
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пожарникари извршители во се согласно 
Законот за пожарникарството. 

 
Член 2 

 Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
одлука, процената за потребата од воспос-
тавување на меѓуопштинската соработка, се 
доставува до општината Новаци, заради 
усвојување.  

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
општината Битола“. 

 
Бр.07-05/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Решението за именување 

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 

Врз основа на член 8 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен вес-
ник на РМ” бр.79/09), Советот на општи-
ната Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 година, донесе  

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци 

1. За членови на заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци од 
Општина Битола се именуваат: 

 
Кире Георгиевски, дипл. правник и 
Катерина Кочовска, дипл. јавен 
администратор. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општината Битола“. 

 
Бр.07-05/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Могила 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на меѓу-
општинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 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. 08-486/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ” бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,, Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седница одржана на 
13.03.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

Член 1 
  СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила, 
поднесен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-400/2 од 03.03. 2014 година, 
за вршење на противпожарната заштита 
што ја врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Могила како и 
задолжително учествува во финансирањето 
од страна на Општина Могила на против-
пожарната единица која го покрива неј-
зиното подрачје со вработување на 4 пожар-
никари извршители во се согласно Законот 
за пожарникарството. 

 
Член 2 

 Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
одлука, процената за потребата од воспоста-
вување на меѓуопштинската соработка, се 
доставува до општината Могила, заради 
усвојување.  

 
 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на опш-
тината Битола“. 

 
Бр.07-05/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Решението за именување 

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Опш-
тина Битола и Општина Могила, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 8 од Законот за меѓу-

општинска соработка („Службен весник на 
РМ” бр.79/09), Советот на општината Би-
тола на седницата одржана на 13.03.2014 
година, донесе  

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
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соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила 

1. За членови на заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила од 
Општина Битола се именуваат: 

 
Кире Георгиевски, дипл. правник и 
Катерина Кочовска, дипл. јавен 
администратор. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општината Битола“. 

 
Бр.07-05/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Решението за давање 

согласност на Статутот на Јавната 
општинска установа за деца-детска 

градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутот на Јавната општин-
ска установа за деца-детска градинка „Ес-
треја Овадија-Мара“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 

Врз основа на член 59 и 116 став 3 од 
Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 13.03.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Статутот на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Статутот на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 
бр. 01-25/1 од 29.01.2014 година, донесен на 
седницата на Управниот одбор на Устано-
вата одржана на 29.01.2014 година. 

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

 
Бр.07-05/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Решението за давање 

согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Правилникот за систематизација 
на работните места на Јавната општинска 
установа за деца-детска градинка „Естреја 
Овадија - Мара“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 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. 08-486/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 59 и 116 став 3 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 13.03.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија - Мара“ 
Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 
бр. 01-26/1 од 29.01.2014 година, донесен на 
седницата на Управниот одбор на Устано-
вата одржана на 29.01.2014 година. 

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

 
Бр.07-05/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 Решението за давање 

согласност на Статутот на Јавната 
општинска установа за деца-детска 

градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Статутот на Јавната општинска 
установа за деца-детска градинка „Мајски 
Цвет“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 59 и 116 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Статутот на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Статутот на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Мајски Цвет“ Битола бр. 01-103/1 
од 26.02.2014 година, донесен на седницата 
на Управниот одбор на Установата одржана 
на 26.02.2014 година. 

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

 
Бр.07-05/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 

согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Правилникот за систематизација 
на работните места на Јавната општинска 
установа за деца-детска градинка „Мајски 
Цвет“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 59 и 116 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/2013) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Мајски Цвет“ Битола бр. 01-104/1 
од 26.02.2014 година, донесен на седницата 
на Управниот одбор на Установата одржана 
на 26.02.2014 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 

 
Бр.07-05/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 донесување 
на ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 

4 дел БЛОК 12 - изменување и 
дополнување – Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО 
ПОДРАЧЈЕ 4 дел БЛОК 12 - изменување и 
дополнување – Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на 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, 
55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 13.03.2014 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на ДУП за ЦЕНТРАЛНО 
ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 4 дел БЛОК 12 - 

изменување и дополнување – Општина 
Битола 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОД-
РАЧЈЕ 4 дел БЛОК 12 - изменување и до-
полнување – Општина Битола. 
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Член 2 
Границата на планскиот опфат на север 

се движи по осовина на ул. ,,Борис Кидрич,, 
до пресек со осовина на улица ,,Никола 
Тесла,, продолжува по осовина на ул. ,,Ни-
кола Тесла,, се до пресек со осовина на ул. 
,,Елпида Караманди,, продолжува по осови-
на на ул. Елпида Караманди,, до пресек со 
осовина на ул. ,,Маршал Тито,, и продолжу-
ва во северен правец до пресек со осовина 
на ул.,,Борис Кидрич,, до почетната точка 
на предметниот опфат. 

Опфатот на овој ДУП има површина од 
3,36 ха. 

 
Член 3 

ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОД-
РАЧЈЕ 4 дел БЛОК 12 - изменување и до-
полнување – Општина Битола, се состои од 
текстуален и графички дел кои се составен 
дел на ова Одлука.  

 
Член 4 

ДУП за ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОД-
РАЧЈЕ 4 дел БЛОК 12 - изменување и до-
полнување – Општина Битола, се заверува 
со потпис и печат од донесителот на планот. 

 
Член 5 

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

 
Бр.07-05/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Магарево со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација. 1. КП бр.313КО 
Магарево 2. КП бр.328/1КО Магарево  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-05/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 година, донесе следната 

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 

Крстоар 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 на КП 413 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.07-05/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
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планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 Опш-
тина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општи-
на Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 
Трново 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 
бесправните објекти во КО Трново со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1. КП бр.97  КО Трново  
2. КП бр.100/6  КО Трново  
3. КП бр.100/8 КО Трново 
4. КП бр.100/9  КО Трново  
5. КП бр.273/1 КО Трново  
6. КП бр.287 КО Трново  
7. КП бр.322/5 КО Трново  
8. КП бр.388/4 КО Трново  

9. КП бр.388/12 КО Трново   
10. КП бр.415 КО Трново  
11. КП бр.433 КО Трново  
12. КП бр.437 КО Трново  
13. КП бр.445 КО Трново  
14. КП бр.497 КО Трново  
15. КП бр.553 КО Трново  
16. КП бр.562 КО Трново  
17. КП бр.574/1 КО Трново  
18. КП бр.781/2 КО Трново 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 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 Опш-
тина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општи-
на Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 бесправните 
објекти 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 усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А-домување на земјиште со намена-
парковско зеленило, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација-ГУП 
на град Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација  
1. КП бр.1435  КО Горно Оризари 
2. КП бр.1435/4  КО Горно Оризари  
3. КП бр.1446  КО Горно Оризари 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 година, донесе следната 

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 доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Дихово со 
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намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација. 
1. КП бр.40/4 КО Дихово 
2. КП бр.202 КО Дихово 
3. КП бр.464/1 КО Дихово 
4. КП бр.778/11 КО Дихово  
5. КП бр.917 КО Дихово 
6. КП бр.1101/2 КО Дихово 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-05/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 Опш-
тината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 година, донесе следната 

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 доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Нижеполе со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација. 
1. КП бр.89/3 КО Нижеполе  
2. КП бр.311/2 КО Нижеполе  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
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која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кажани 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 Кажани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Кажани 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-Полициска станица 
на КП 520/2 во КО Кажани со намена 

В - Јавна институција во идна урба-
нистичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
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 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
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на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 

бесправниот објект изграден во КО Буково 
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 на КП 3828 во КО 
Буково со намена А-домување во идна ур-
банистичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
Велушина 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 Велушина во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
13.03.2014 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Велушина 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-Полициска станица 
на КП 556 во КО Велушина со намена 

В - Јавна институција во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
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 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 62/2012) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 

бесправниот објект изграден во КО Долно 
Оризари 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 Долно Ори-
зари со намена А-домување во идна урба-
нистичко планска документација:  
1. КП бр.1342 КО Долно Оризари 
2. КП бр.1609 КО Долно Оризари 
3. КП бр.1664 КО Долно Оризари 
4. КП бр.1881 КО Долно Оризари  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 
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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 13.03.2014 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. 08-486/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 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 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2014 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 
Крклино 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 Крклино со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1. КП бр.195/2 КО Крклино  
2. КП бр.195/3 КО Крклино  
3. КП бр.197/1 КО Крклино 
4. КП бр.889/2  КО Крклино  
5. КП бр.914 КО Крклино  
6. КП бр.1296/1 КО Крклино  
7. КП бр.1406 КО Крклино   
8. КП бр.1440 КО Крклино   
9. КП бр.1512/1 КО Крклино  
10. КП бр.1522 КО Крклино  
11. КП бр.1524 КО Крклино  
12. КП бр.1535 КО Крклино  
13. КП бр.1544/1 КО Крклино  
14. КП бр.1740/1 КО Крклино  

15. КП бр.1741 КО Крклино  
16. КП бр.1756/3 КО Крклино  
17. КП бр.1792/4 КО Крклино 
18. КП бр.1796/1 КО Крклино  
19. КП бр.1816/1 КО Крклино  
20. КП бр.1818 КО Крклино 
21. КП бр.1822/1 КО Крклино 
22. КП бр.1829/1 КО Крклино 
23. КП бр.1836/2 КО Крклино  
24. КП бр.2018 КО Крклино 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 13.03.2014 година. 

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

 
Бр. 08-486/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
17.03.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 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 
13.03.2014 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 бесправните 
објекти 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 усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 

намена А-домување на земјиште со намена-
Сервиси и малостопанство, утврдена во ва-
жечката урбанистичко планска докумен-
тација-ГУП на град Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска 
документација  
1. КП бр.18164/1  КО Буковски мост 
2. КП бр.18194  КО Буковски мост  
3. КП бр.18234/3 КО Буковски мост 
4. КП бр.18278 КО Буковски мост 
5. КП бр.18393 КО Буковски мост 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-05/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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