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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 Заклучокот за 

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал во 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање на Кварталниот извештај за извршу-
вање на Буџетот на Општината Битола за 
првиот квартал во 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Зако-

нот за финансирање на единиците на локал-
ната 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 27.05.2013 година донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2013 година 

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

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр.07-16/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Oдлуката за давање 

согласност и овластување на 
Градоначалникот на Општина Битола за 
потпишување на договорот за јавно 

приватно партнерство за: 
„Воспоставување на зонски систем за 
паркирање на подрачјето на Општина 

Битола“ согласно одлуката за 
започнување на постапка за доделување 
на договор за воспоставување на јавно 
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приватно парнерство за давање на услуги 
на паркирање бр.07-15/3 донесена на 

седницата на Советот на Општина Битола 
на 04.07.2012 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност и овластување на Градоначал-
никот на Општина Битола за потпишување 
на договорот за јавно приватно партнерство 
за: „Воспоставување на зонски систем за 
паркирање на подрачјето на Општина Бито-
ла“ согласно одлуката за започнување на 
постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно парнер-
ство за давање на услуги на паркирање 
бр.07-15/3 донесена на седницата на Со-
ветот на Општина Битола на 04.07.2012 
год., донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 40 од Законот за 

концесии и јавно приватно партнерство 
(Сл.весник на Р.М бр.6/2012),член 22 став 1 
точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 50 
став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02), член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“, број 10/05), Советот на Општина 
Битола на својата седница одржана на ден 
27.05.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување на 
Градоначалникот на Општина Битола за 
потпишување на договорот за јавно 

приватно партнерство за: 
„Воспоставување на зонски систем за 
паркирање на подрачјето на Општина 

Битола“ согласно одлуката за 
започнување на постапка за доделување 

на договор за воспоставување на јавно 
приватно парнерство за давање на услуги 
на паркирање бр.07-15/3 донесена на 

седницата на Советот на Општина Битола 
на 04.07.2012 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност и 

овластување на Грaдоначалникот на Оп-
штина Битола да го потпишe Договорoт кој 
ќе се склучи согласно Одлуката за започну-
вање на постапка за доделување на договор 
за воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за давање на услуги на паркирање 
бр.07-15/3 донесена на седницата на Сове-
тот на општина битола на 04.07.2012 и 
спроведениот оглас за доделување на дого-
вор за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за договор за јавна набавка на 
услуга со ограничена постапка бр.14-
164/2012 меѓу Општина Битола како јавен 
партнер и ДОО Стентон Градба Битола како 
приватен партнер.  

Член 2 
Се задолжува и овластува Градоначал-

никот на Општина Битола, да го потпише 
Договорот за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство за договор за јавна на-
бавка на услуга за: Воспоставување на 
зонски систем за паркирање на подрачјето 
на Општина Битола помеѓу Општина Бито-
ла и ДОО Стентон Градба Битола 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тина Битола”.  

 
Бр.07-16/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 завршната сметка на ЈП 

„Комуналец“ Битола за 2012 г. 

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2012 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка 

на ЈП „Комуналец“ Битола за 2012 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈП „Комуналец“ Битола за 2012 
година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 27.02.2013 година. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Годишниот извештајот за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојува-
ње Годишниот извештајот за работењето на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештајот за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2012 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 
2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 
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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 Извештајот за реализација на 
Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола  

во 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојува-
ње Извештајот за реализација на Програма-
та за јавната чистота на подрачјето на 
Општината Битола во 2012 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола во 2012 

година 

1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за јавната чистота на под-
рачјето на Општината Битола во 2012 го-
дина. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за реализација на 
Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 

Битола за 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојува-
ње Извештајот за реализација на Финансо-
вата програма за јавните зелени површини 
на подрачјето на Општината Битола за 2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-607/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Финансовата програма зајавните 
зелени површини на подрачјето на 
Општината Битола за 2012 година 

1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 
Битола за 2012 година. 

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

 
Бр.07-16/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 



СРЕДА 29.05.2013 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 7  –  

 

СТР. 193

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 завршната сметка на КЈП 

„Нискоградба“ Битола за 2012 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2012 г., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка 
на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2012 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2012 година, донесена на седницата на 
Управниот одбор, одржана на 26.02.2013 
година. 

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

 
Бр.07-16/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Годишниот извештај за 
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 

во 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишниот извештај за работењето на 
КЈП „Нискоградба“ Битола во 2012 година, 
донесен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

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

работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2012 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2012 г. 

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП „Па-
зари“ Битола за 2012 г., донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07и 83/09) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка 

на ЈП „Пазари“ Битола за 2012 г. 

1. СЕ дава согласност на завршната 
сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2012 го-
дина, донесена на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 25.02.2013 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 

прифаќање Извештајот за работата на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2012 година 

 1. Го објавувам Заклучокот за прифа-
ќање Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ 
Битола за 2012 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за прифаќање Извештајот за работата на 

ЈП „Пазари“ Битола за 2012 година 

1. СЕ прифаќа Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2012 година. 

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

 
Бр.07-16/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 
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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 завршната сметка на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2012 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2012 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07и 83/09) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка 

на ЈКП „Водовод“ Битола за 2012 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2012 
година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 27.02.2013 година. 

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

 
Бр.07-16/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за стопанското 
работење на ЈКП „Водовод“ Битола  

за 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за стопанското работење 
на ЈКП „Водовод“ Битола за 2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-607/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за стопанското 
работење на ЈКП „Водовод“ Битола за 

2012 година 

1. Се усвојува Извештајот за стопан-
ското работење на ЈКП „Водовод“ Битола за 
2012 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 
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(„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 завршната сметка на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ Битола за 2012 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона „Жа-
бени“ Битола за 2012 г., донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07и 83/09) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка 
на ЈП за стопанисување со Индустриската 

зона „Жабени“ Битола за 2012 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈП за стопанисување со Индус-
триската зона „Жабени“ Битола за 2012 го-
дина, донесена на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 25.02.2013 година. 

 
2. Ова Решение влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-16/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Заклучок за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ Битола во 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишниот извештај за работењето на 
ЈП за стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“ Битола во 2012 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 
работењето на ЈП за стопанисување со 
Индустриската зона „Жабени“ Битола во 

2012 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на ЈП за стопанисување со Ин-
дустриската зона „Жабени“ Битола во 2012 
година. 

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

 
Бр.07-16/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОЈУ 

„Зоолошка градина“ Битола  
за 2012 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОЈУ 
„Зоолошка градина“ Битола за 2012 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 35 од Законот за 

културата („Службен весник на РМ“ бр. 
66/03), член 36 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02), а во врска со член 22 и 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Завршната 

сметка на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола 
за 2012 година  

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола 
за 2012 година, донесена на седницата на 
Управниот одбор одржана на 27.02.2013 
година. 

 

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

 
Бр.07-16/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за работата на ОЈУ 
„Зоолошка градина“ Битола за 2012 

година  

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Извештајот за работата на ОЈУ 
„Зоолошка градина“ Битола за 2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 35 од Законот за 

културата („Службен весник на РМ“ бр. 
66/03), член 36 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02), а во врска со член 22 и 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Извештајот за работата на 

ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола  
за 2012 година  
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1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 
2012 година. 

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

 
Бр.07-16/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Завршната сметка на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола  

за 2012 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 
2012 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 49 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на 
РМ“ бр. 50/97, 16/02, 17/03 и 65/04) член 36 
од Законот за локална самоуправа („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 22 и 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 27.05.2013 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Завршната 
сметка на ОЈУ Дом за стари лица „Сју 

Рајдер“ Битола за 2012 година  

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ОЈУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“ Битола за 2012 година, донесена на 
седницата на Управниот одбор, одржана на 
26.02.2013 година. 

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

 
Бр.07-16/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за работа на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 

2012 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за работа на ОЈУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2012 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
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Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работа на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 

2012 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа 
на ОЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола за 2012 година. 

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

 
Бр.07-16/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште во Општината Битола за 2012 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усво-
јување Извештајот за реализација на Про-
грамата за уредување на градежното зем-
јиште во Општината Битола за 2012 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-607/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 

Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во Општината 

Битола за 2012 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализа-
ција на Програмата за уредување на градеж-
ното земјиште во Општината Битола за 2012 
година.  

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

 
Бр.07-16/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување инсталации на 
локалната патна мрежа и улиците во 
Општината Битола за 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за реализација на Програ-
мата за одржување инсталации на локалната 
патна мрежа и улиците во Општината 
Битола за 2012 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување инсталации 
на локалната патна мрежа и улиците во 

Општината Битола за 2012 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализа-
ција на Програмата за одржување инстала-
ции на локалната патна мрежа и улиците во 
Општината Битола за 2012 година.  

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

 
Бр.07-16/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 

уличното осветлување во Општината 
Битола за 2012 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за реализација на Програ-
мата за користење и одржување на улич-
ното осветлување во Општината Битола за 
2012 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за користење и одржување 
на уличното осветлување во Општината 

Битола за 2012 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализа-
ција на Програмата за користење и одржу-
вање на уличното осветлување во Општи-
ната Битола за 2012 година.  

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

 
Бр.07-16/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за организирање на зимската 

служба на подрачјето на Општината 
Битола за сезоната 2012/2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за реализација на Програ-
мата за организирање на зимската служба 
на подрачјето на Општината Битола за 
сезоната 2012/2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за организирање на 
зимската служба на подрачјето на 
Општината Битола за сезоната  

2012/2013 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализа-
ција на Програмата за организирање на 
зимската служба на подрачјето на Општи-
ната Битола за сезоната 2012/2013 година.  

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

 
Бр.07-16/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 поставување на урбана 
опрема и за условите, начинот и 

постапката за издавање на одобрение за 
поставување на урбана опрема 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за поставување на урбана опрема 
и за условите, начинот и постапката за 
издавање на одобрение за поставување на 
урбана опрема, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа ( „Службен весник на 
Р.М.“ бр. 05/02 ), член 70 од Статутот на 
Општината Битола ( „Службен гласник на 
Општината Битола бр. 10/05 ) и член 80 став 
1 од Законот за градење ( „Службен весник 
на Р.М.“ бр 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 
54/11, 13/12 и 144/12 ) Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

 О Д Л У К А 
 за утврдување на потреба за поставување 
на урбана опрема и за  условите, начинот 
и постапката за издавање на одобрение за 

поставување на урбана опрема 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потребата за 

поставување на урбана опрема и се уреду-
ваат условите, начинот и постапката за 
издавање на одобрение за поставување на 
урбана опрема на јавни површини на 
подрачјето на општина Битола.  

 
Член 2 

Како урбана опрема се смета тоа што е 
определено во важечкиот закон кој ја 
уредува предметната материја и други 
прописи. 

 
Член 3 

Потребата за поставување на урбана оп-
рема, во смисла на оваа одлука, се смета за 
утврдена, доколку се исполнети општите и 
посебните критериуми и стандарди за 
поставување урбана опрема кои се утврдени 
во Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на општина Битола, како и 
условите, начинот и постапката утврдени во 
оваа одлука и доколку нивното поставување 
е во согласност со одредбите на законите и 
останатите прописи донесени врз основа на 
закон.  

 
Член 4 

(1) Поставување на урбана опрема се 
врши врз основа на издадено одобрение за 
поставување на урбана опрема.  
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(2) За добивање на одобрение за поста-
вување на урбана опрема, заинтересираниот 
субјект поднесува барање до Градоначални-
кот на општина Битола. 

(3) Одобрението од став 1 на овој член 
го издава Градоначалникот на општина 
Битола. 

 
Член 5 

Кога просторот пред деловната просто-
рија на којшто некое лице има намера да 
врши дејност, е земјиште кое е во негова 
сопственост или врз истото има некое друго 
подобно стварно право кое му овозможува 
редовна и непречена употреба, во тој случај 
не е потребно да прибави одобрение за 
поставување на урбана опрема. 

 
Член 6 

Времетраењето на одобрението за поста-
вување на урбана опрема, може да биде:  
• дневно, за време од 24 часа (манифеста-

ции, презентации и др.),  
• краткотрајно, за период до 30 дена (мани-

фестации, презентации, изложби и др),  
• сезонско, за период од 3 до 7 месеци 

(трговија на мало и др),  
• годишно, за период до 1 до 3 години 

(угостителство, трговија, градилиште и 
др.). 
 
II. ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ОДОБРЕНИЕ 
 

Член 7 
Кон барањето кое се поднесува до Градо-

началникот на општината, се приложуваат:  
1. извод од соодветниот регистар каде што 

е регистриран заинтересираниот субјект; 
2. кога во својство на барател се јавува 

физичко лице потребно е да достави 
доказ дека е заведено во постоечка еви-
денција на невработени лица која ја води 
надлежен орган, и притоа прецизно да 
наведе каква дејност планира да врши на 
дадена локација; 

3. доказ дека се исполнети минимално-
технички услови за вршење на дејноста 
и други услови пропишани со закон 
(Решение или друг доказ дека барателот 
поднел пријава за исполнување на мини-
мално – технички услови за вршење на 

дејност), освен доколку во својство на 
барател се јавува физичко лице; 

4. Потврда издадена од Општина Битола 
дека барателот нема неподмирени обвр-
ски по основ на неплатени комунални 
такси; 

5. детален цртеж со опис на постојната 
состојба на површината на која се бара 
да се врши дејност со околниот простор 
во размер од кој може јасно да се согле-
да ситуацијата ( 1:1000 или 1:500); 

6. детален цртеж со опис на новата ситуа-
ција на површината на која се бара да се 
врши дејност со околните објекти и еле-
менти на комунална опрема и инфра-
структура во размер (1:200 или 1:100); 

7. детален цртеж со опис на површината 
предвидена за користење (1:100 или 
1:50); 

8. детали на урбана опрема што ќе се ло-
цираат на површината на која се бара да 
се врши дејност во размер (1:20 или 
1:10); 

9. Доказ за платена административна 
такса. 
 

Член 8 
(1) Деталниот цртеж од точки 4, 5 и 6 на 

член 7 на оваа одлука треба да содржи при-
каз на регулационата линија, линијата на 
градежна парцела, градежната линија, 
постојни објекти и рабникот на тротоарот, а 
кога станува збор за пешачка улица приказ 
на наведените објекти на двете страни на 
улицата. Во цртежот мора да бидат при-
кажани: влезовите во објектот, излози и 
други фасадни отвори, влезовите во сосед-
ните објекти, рампи, скали, велосипедски 
патеки, дрвја, дрвореди, улично осветлу-
вање-светилки, рекламни паноа, клупи, 
корпи за отпадоци, столбчиња, ПП апарати, 
хидранти, електрични разводни табли и 
други комунални уреди.  

(2) Деталниот цртеж од точка 4, 5 и 6 на 
член 7 на оваа одлука треба да ги содржи 
границата на површината на која се бара да 
се врши дејност, урбана опрема и слободна-
та проодна површина, како и пристапот за 
интервентни возила (пожарни, брза помош, 
полиција).  
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(3) Сите елементи прикажани на детал-
ните цртежи мора да бидат котирани и пре-
цизно исцртани. 

 
Член 9 

По приемот на барањето, од страна на 
надлежниот орган во рок од 7 (седум) 
работни дена се врши увид на лице место од 
аспект на усогласеноста и основаноста на 
барањето со одредбите на законите и про-
писите донесени врз основа на закон, оп-
штите и посебните стандарди, утврдени во 
Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на времени 
објекти и урбана опрема на подрачјето на 
општина Битола. 

 
Член 10 

(1) Доколку барањето е основано и во 
согласност со одредбите на законите и про-
писите донесени врз основа на закон, оп-
штите и посебните стандарди, утврдени во 
Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на времени 
објекти и урбана опрема на подрачјето на 
општина Битола и со одредбите на оваа од-
лука, надлежниот орган ја утврдува висина-
та на комуналната такса, согласно Законот 
за комунални такси и Одлуката за 
утврдување на висината на комуналните 
такси и до барателот доставува заклучок за 
плаќање.  

(2) Заклучокот од став 1 на овој член се 
изготвува во рок од 3 работни дена од денот 
на извршениот увид, доколку претходно 
поднесеното барање било комплетно, а 
барателот е должен да изврши уплата во рок 
од 5 дена од приемот на истиот и да достави 
доказ за извршена уплата.  

(3) Доколку во рокот од став 2 на овој 
член, барателот не ја плати комуналната 
такса и не достави доказ за извршена упла-
та, ќе се смета дека барателот го повлекол 
своето барање, за што ќе се постапи со-
гласно Законот за општа управна постапка. 

 
Член 11 

По плаќањето на комуналната такса и 
доставувањето на доказ за извршена уплата 
од член 10 на оваа одлука, градоначалникот 
на општина Битола издава одобрение за 

поставување на урбана опрема во рок од 5 
дена. 

 
Член 12 

Одобрението за поставување на урбана 
опрема се издава на пропишан образец 
согласно Правилникот за формата и 
содржината на одобрението за поставување 
на времени објекти и на одобрението за 
поставување на урбана опрема „Сл. весник 
на Р.М. бр. ( 36/10 ), при што во случај на 
измени на закон или друг пропис, про-
пишаниот образец задолжително ќе биде 
ажуриран. 

 
Член 13 

(1) Одобрението за поставување на ур-
бана опрема може да се одземе и пред исте-
кот на времето за кое е дадено доколку:  
– урбаната опрема е поставена спротивно 

на издаденото одобрение за нејзино 
поставување,  

– се врши дејност чие вршење не е до-
пуштено на дадена локација, а барателот 
– физичко лице навел погрешни подато-
ци при поднесувањето на барањето или 
барателот – правно лице извршил про-
мена на запишаните дејности во цен-
тралниот регистар на РМ и врши дејност 
чие вршење е недопуштено на дадена 
локација; 

– не се постапува по акти и укажувања на 
надлежни инспекциски органи. 

– со вршењето на дејноста повреди други 
законски прописи. 
(2) Во случаите од став 1 на овој член, 

ново одобрение на истиот барател нема да 
му биде издадено во период од 6 месеци од 
денот на одземањето на одобрението. 

 
Член 14 

Правото да се постави урбана опрема на 
јавната површина на која се однесува изда-
деното одобрение за поставување на урбана 
опрема, имателот на одобрението не може 
да го пренесе на друго лице. 

 
Член 15 

Издаденото одобрение за поставување 
на урбана опрема не значи ослободување од 
обврската за исполнување на други услови 
пропишани со закон.  
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III. НАДЗОР 
 

Член 16 
(1) Инспекциски надзор над спроведу-

вањето на оваа одлука вршат овластените 
градежни инспектори на Општината и ко-
муналните инспектори на Општината, во 
рамките на нивните законски овластувања.  

(2) При инспекциски надзор се врши 
проверка дали корисниците на јавните 
површини имаат важечко одобрение и се 
придржуваат кон условите пропишани за 
користење. 

(3) Доколку се констатира дека корис-
никот на јавната површина нема важечко 
одобрение, ќе се издаде решение за отстра-
нување на урбаната опрема. 

(4) Доколку во рок од 24 часа корис-
никот на јавната површина не постапи по 
решението, отстранувањето на урбаната 
опрема од јавната површина ќе го изврши 
ЈКП „Комуналец“. 

 
Член 17 

(1) Доколку при вршење на надзор се 
констатира дека корисникот на јавната 
површина кој има важечко одобрение, не го 
користи во рамките на просторот определен 
во издаденото одобрение, ја оневозможува 
проодноста на пешаците или вообичаеното 
функционирање на непосредното опкружу-
вање, ќе му издаде опомена. 

(2) Доколку и по издадената опомена се 
утврди дека корисникот не ги почитува 
условите и начинот на користење на јавната 
површина, вршителот на надзорот ќе 
поднесе барање до надлежниот орган за 
одземање на одобрението и преземање на 
други законски мерки. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 
 

Член 18 
(1) Правните и физичките лица што има-

ат поставено урбана опрема, се должни да 
го усогласат своето работење со одредбите 
на оваа одлука во рок од еден месец од де-
нот на нејзиното влегување во сила.  

(2) Доколку во рокот од став (1) на овој 
член, лицата од став (1) на овој член не 
добијат одобрение за поставување на урба-

на опрема, должни се јавната површина што 
ја користеле веднаш да ја ослободат од по-
ставената урбана опрема, а во спротивно 
истата ќе биде отстранета на нивен трошок. 

 
Член 19 

Со денот на влегување во сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за 
поставување мебел и опрема за комерци-
јални услуги на изградени инфраструктурни 
објекти на подрачјето на општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
број 12/05). 

 
Член 20 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”.  

 
Бр.07-16/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 критериуми и стандарди за 
поставување на урбана опрема на 
подрачјето на општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на критериуми и стандарди за поставување 
на урбана опрема на подрачјето на општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.05.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа ( „Службен весник на 
Р.М.“ бр. 05/02 ), член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 ) и член 80 
став 1 од Законот за градење ( „Службен 
весник на Р.М.“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12 и 144/12 ), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на критериуми и стандарди 

за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на општина Битола 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат критериуми 

и стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на општина Битола. 

 
Член 2 

Урбана опрема може да се поставува во 
согласност со закон, прописите донесени 
врз основа на закон, критериумите и 
стандардите утврдени во оваа одлука и 
условите, начинот и постапката утврдени со 
посебни прописи. 

 
Член 3 

(1) Како урбана опрема се смета тоа што 
е определено во важечкиот закон кој ја 
уредува предметната материја и други про-
писи. 

(2) Под „јавна површина“ се подраз-
бира простор кој во важечките акти за 
уредување на просторот е дефиниран и 
означен со регулациони линии, градежно 
земјиште кое е во општа употреба и воз-
душниот простор над него. 

(3) Како јавни површини, во смисла на 
оваа одлука, се сметаат и неизградени 
површини кои се предвидени за градба, се 
до реализација на предвидената намена со 
актите за планирање на просторот. 

(4) Слободна проодна површина е дел од 
јавната површина наменета исклучиво за 
движење на пешаци, на која не смее да се 
поставува урбана опрема. 

Член 4 
(1) Одредбите на оваа одлука се 

применуваат во управната постапка во која 
се решава за основаноста на барањето за 
поставување на урбана опрема на јавни 
површини. 

(2) Одредбите на оваа одлука не се одне-
суваат на дефинирани градежни парцели 
согласно детален урбанистички план, каде 
организацијата на просторот се врши сог-
ласно планската и проектната документа-
ција (простори на пазари, саеми, автобуски 
и железнички станици, трговски центри, 
индустриски и други јавни објекти). 

 
II. ОПШТИ СТАНДАРДИ И 

КРИТЕРИУМИ ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИ 
ОБЈЕКТИ И УРБАНА ОПРЕМА 

 
Член 5 

(1) Со поставување на урбана опрема не 
смее да се попречува или отежнува корис-
тењето на станбените, деловните згради и 
други објекти, односно нивната функција на 
живеење или работење, да се загрозува 
сигурноста на сообраќајот, да се намалува 
пропишаната слободна проодна површина, 
да се уништува зелената површина или да 
се нарушува или намалува естетскиот и 
општиот изглед на околината. 

(2) Урбаната опрема, со својот изглед и 
форма, не смее да го нарушува или нама-
лува естетскиот и општиот изглед на 
околината, а со вршењето на дејноста не 
смее да се создава нечистотија, недозволена 
бучава или непријатна миризба. 

 
Член 6 

Поставување на урбана опрема се врши 
на начин што истата не смее да биде трајно 
прицврстена за подлогата, а нејзиното 
поставување и отстранување треба да може 
да се изведе лесно, едноставно и без 
оштетување на подлогата. 

 
Член 7 

Урбаната опрема како и јавната 
површина врз која е поставена мора да се 
одржува во хигиенски исправна состојба. 
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Член 8 
(1) Поставувањето на урбана опрема, не 

смее да претставува или да има ефект на 
бариера во просторот, која може да го по-
пречи безбедното движење на пешаците или 
да го оневозможи движењето на лица со 
посебни потреби. 

(2) При поставување на урбана опрема, 
не смее да се преземаат градежни зафати, а 
особено не зафати со кои се менува 
материјалот и нивелетата на површината 
што се користи. 

(3) При поставување на урбана опрема, 
не може да се монтираат платформи или 
рампи, освен ако служат за нивелирање на 
подлогата на терен во пад, каде котата на 
едната страна од платформата се поклопува 
со котата на теренот и не го попречува или 
отежнува движењето на пешаците или 
лицата со посебни потреби. 

 
Член 9 

(1) Минималната широчина на улицата 
на која може да се постави урбана опрема, 
изнесува 3,2м. 

(2) При поставувањето на урбаната 
опрема мора да се запазат следните стан-
дарди: поставувањето на урбаната опрема 
мора да биде на минимално растојание од 
0.80м од рабникот на коловозот (за кош-
ничка за отпадоци, жардињери, рекламни 
направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од раб-
никот на коловозот (за автобуски стоја-
лишта, киосци, дрвореди). 

(3) Минималната височина при поставу-
вање на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а 
при поставување на настрешници и тенди 
минималната височина изнесува 3.2 м. 

 
Член 10 

Поставувањето на урбана опрема пред 
деловните објекти каде што се врши 
дејност, е дозволено само во широчината на 
деловниот објект кон јавната површина, 
доколку се исполнети стандардите од оваа 
одлука и условите од други прописи. 

 
Член 11 

(1) При поставување на урбана опрема 
на тротоари, минималната слободна проод-
на површина од попречниот профил на 
тротоарот изнесува 1,5м. 

(2) Исклучок претставуваат простори кај 
кои во партерот постои реализирана гра-
ница помеѓу просторот за движење на 
пешаци и бараниот простор за поставување 
на опрема (столпчиња, денивелација и сл. ), 
но просторот за движење не може да биде 
помал од 1,2м. 

(3) Широчината на слободната проодна 
површина на тротоарите, согласно став (1) 
на овој член, се мери од рабникот на 
коловозот или на велосипедската патека. 
Доколку на тротоарот има дрвја, комунален 
уред или друг објект, широчината на слобо-
дната проодна површина се мери од 
граничникот на дрвото или од најисту-
рената точка на пречникот на дрвото, на 
комуналниот уред или другиот објект, во 
правец на делот од јавната површина што е 
предмет на користење. 

 
Член 12 

(1) Поставување на урбана опрема не е 
дозволено на делот од тротоарот во зоната 
на свртување на улицата, односно во зоната 
на вкрстување на улиците (магистрални и 
собирни), која изнесува минимум 8,0м од 
пресечната точка на двете регулациони 
линии. 

(2) Доколку пешачката површина е 
поголема од 5,0 м во радиусот на сврту-
вањето дозволено е поставување на урбана 
опрема за летна тераса при што треба да се 
запази проодна површина со ширина од 
2,5м од работ на коловозот односно од 
најистурениот елемент (дрво, комунален 
или рекламен објект). 

 
Член 13 

При поставувањето на урбаната опрема, 
покрај стандардите утврдени со оваа 
Одлука, мора да се почитуват специфичните 
услови на локацијата, интензитетот на 
пешачкото движење и видот на дејноста 
која се врши и слично. 

 
Член 14 

На ул. „Широк Сокак“ минималната 
широчина на слободната проодна површина 
треба да изнесува по 2,25м од двете страни 
на осовината на улицата. 
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Член 15 
Низ улиците во Старата Битолска чар-

шија минималната широчина на слободната 
проодна површина треба да изнесува по 
1,25м од двете страни на осовината на 
секоја улица посебно. 

 
Член 16 

Во комплексот „Градски реонски пазар“ 
минималната широчина на слободната 
проодна површина треба да изнесува 2м од 
периферијата на објектот.  

 
III. ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗА 

ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА 
ОПРЕМА 

 
Платформи 

 
Член 17 

(1) Платформите за спортски, културни, 
туристички и забавни настани (манифес-
тации), како и придружните објекти во 
функција на истите, се со висини и повр-
шини кои овозможуваат безбедност при 
нивното користење. 

(2) Платформите се поставуваат на 
изградено или неизградено градежно зем-
јиште пристапно за поголема група на 
граѓани, согласно стандардите на оваа 
одлука. 

 (3) Поставувањето и отстранувањето на 
платформата треба да биде непосредно пред 
и по завршувањето на манифестацијата, а 
просторот треба да се уреди во првобитна 
состојба од страна на субјектот кој ја 
користел јавната површина. 

 
Информативни паноа 
 

Член 18 
(1) Информативните паноа служат за 

јавна намена, за информирање на граѓаните 
(карта на град Битола, возен ред и друго) и 
огласување на културно-уметнички, спорт-
ски и други манифестации. 

(2) Поставувањето на информативните 
паноа не смее да го попречува нормалното 
одвивање на сообраќајот или движењето на 
пешаците. 

(3) Информативните паноа може да 
бидат слободностоечки, преносливи, при-
цврстени на објект и сл. 

 
Телефонски говорници, поштенски сан-
дачиња, пултови и банкомати 

 
Член 19 

(1) Телефонски говорници, поштенски 
сандачиња, интернет пултови и банкомати 
можат да бидат слободностоечки или при-
качени на sид и треба да се поставуваат на 
начин да можат да ги користат лица со 
посебни потреби. 

(2) Минималниот простор кој што треба 
да е слободен пред опремата и уредите од 
став 1 на овој член изнесува 1,5м х 1,5м, 
како би се овозможило нивно непречено 
функционирање и пристап до нив, без 
притоа да се наруши или оневозможи 
движењето на пешаците. 

 
Јавни санитарни јазли. 

 
Член 20 

(1) Поставувањето на јавни санитарни 
јазли се врши на уредени површини, во 
близина на јавно зеленило, паркинг, одда-
лечени од влезови и излози на објекти.  

(2) Јавните санитарни јазли не смеат да 
го попречуваат користењето на околните 
објекти и јавни површини. Може да се тип-
ски објекти или да се изведени со посебен 
проект соодветен за избраната локација. 

 
Тераси, шанкови и настрешници 

 
Член 21 

(1) Тераси и шанкови се поставуваат во 
зависност од расположивата јавна повр-
шина, при што е неопходно исполнување на 
условот да не се наруши урбанистичката 
концепција на просторот и параметрите за 
непречено и безбедно движење од сите 
корисници согласно важечкиот општ правен 
акт кој ги пропишува стандардите и нор-
мативите за урбанистичко планирање, осо-
бено во однос на минималните димензии на 
пешачки површини - тротоари, по однос на 
непречено користење на околните објекти и 
простори за јавна намена, протокот на 
сообраќајот (пешачки, движење на лица со 
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посебни потреби), пристап на амбулантно, 
противпожарно, полициско и комунално 
возило (возила на јавни служби). 

(2) Се забранува покривање на урбаната 
опрема на летната тераса со најлони. За 
заштита на елементите на урбаната опрема 
за време на врнежи истата може да се 
прекрие со лесен материјал или елементите 
да се отстранат од јавната површина. При 
тоа се забранува складирање на урбаната 
опрема покрај излогот и сите видливи 
страни на локалот кон улица и негово 
натрупување на куп. 

 
Член 22 

(1) На површината на која се поставува 
урбана опрема за организација на летни 
тераси дозволено е поставување на: лесно 
подвижни маси, столици, жардињери, огра-
да, чадори, настрешници или тенди. 

(2) Сите елементи на опремата што се 
поставува на летната тераса (маси,столици, 
настрешница, чадори, постаменти за чадо-
ри, жардињери, ограда и др.) не смеат да го 
преминуваат работ на одобрената повр-
шина. 

(3) Јавна површина може да се користи 
за летна тераса (вршење на угостителска 
дејност) со поставување само на опрема за 
летна тераса, а не и дополнително фрижи-
дери, витрини и друго. 

 
Член 23 

(1) Минимална ширина на површината 
потребна за поставување на урбана опрема 
која ќе се користи за угостителство за 
поставување на еден ред маси со столови и 
клупи изнесува 1,5м. 

(2) Масите и столиците како елементи 
на летната тераса мора да бидат изработени 
од квалитетни материјали.  

 
Член 24 

(1) Сите направи за заштита од атмо-
сферски влијанија (чадори, тенди и нас-
трешници) поставени на една тераса треба 
да бидат усогласени по боја и облик и да 
сочинуваат една естетска целина. 

(2) Чадорите мора да бидат со мини-
малната слободна височина од најмалку 
2.4м.  

(3) Чадорите за сонце поставени и 
отворени не смеат со ниеден елемент да ја 
надминуваат линијата на одобрениот прос-
тор, поради што можат да ја прекриваат 
само одобрената површина и не смеат да 
биде прицврстени за подлогата. 

 
Член 25 

(1) Тенди се типски-монтажни елементи 
со роло механизам, конзолно поставени на 
чело на објектот и се поставуваат доколку 
на јавната површина има простор за еден 
ред на маси и столици паралелно со ѕидот 
на објектот без потпирачи на јавната 
површина. 

(2) При поставување на тенди над зона 
во која се организираат летните тераси 
минималната слободна височина мора да 
изнесува најмалку 3.2м. 

(3) Поставена и монтирана тендата смее 
да го наткрива само одобрениот простор за 
летна тераса. 

(4) Страните на тендата не смеат да се 
затвораат со најлон или било каков друг 
материјал или фиксна конструкција која 
вертикално ќе се спушта од тендата заради 
изградба на зимска градина на јавна 
површина. 

 
Член 26 

(1) Настрешница е лесен монтажно - 
демонтажен елемент кој се поставува на два 
столба кои не смеат да бидат прицврстени 
за јавната површина, со платно и со роло 
механизам. 

(2) При поставувње на настрешници 
минималната слободна височина мора да 
изнесува најмалку 3.2м. 

(3) Доколку се поставува настрешница, 
не се поставуваат други видови на направи 
за заштита од атмосферски влијанија. 

(4) Страните на настрешницата не смеат 
да се затвораат со најлон или било каков 
друг материјал или фиксна конструкција 
која вертикално ќе се спушта до подлогата. 

 
Член 27 

(1) Жардињерите поставени на летна 
тераса не смеат да излегуваат со ниеден 
елемент надвор од дозволениот простор за 
летна тераса, да бидат фиксно прицврстени 
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за подлогата или да имаат висина поголема 
од 0,8 м. 

(2) Жардињерите треба да бидат изве-
дени од квалитетни материјали со високо 
естетско ниво и да се вклопуваат во ам-
биентот. 

(3) Во пешачките зони не се поставуваат 
жардињери кон пешачката зона, односно 
истите се поставуваат само помеѓу соседни 
летни тераси. 

 
Самостоечките рекламни паноа 

 
Член 28 

Самостоечките рекламни паноа се 
поставуваат на пешачки и зелени површини 
во профилот на сообраќајниците, а во 
согласност со Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата ("Службен весник 
на РМ“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 
36/11 и 51/11) и посебен акт на општина 
Битола. 

 
Опрема за забава на деца и детски 
игралишта 

 
Член 29 

(1) Опремата за забава на деца може да 
се постави по повод државни и верски 
празници и други манифестации на места 
каде има доволен простор за тоа (поголеми 
јавни површини или неизградено земјиште), 
во близина на паркинг простор, а просторот 
се дава на краткотрајно користење до 30 
дена. 

(2) Детско игралиште може да се поста-
ви на изградено и неизградено градежно 
земјиште погодно за таа намена. Може и во 
уредено зеленило. 

 
Фонтани, чешми, клупи и корпи за 
отпадоци 

 
Член 30 

(1) Фонтани, чешми, клупи и корпи за 
отпадоци со и без пепелници се поставуваат 
на јавни површини, во зависност од 
бројноста и потребите на корисниците. 
Клупите и корпите за отпадоци се дел од 
урбаната опрема на градот и се поставуават 
на поголема јавна пешачка површина, 
плоштад, поголеми пешачки патеки, на 

автобуски постојки од сите типови и на 
други локации. 

(2) Покрај клупите потребно е да има 
обезбеден поплочен простор со димензии 
од 1,0м х 1,2м за лицата со посебни пот-
реби. 

(3) Корпите за отпадоци може да бидат 
поставени: слободностоечки или прикачени 
за светилки или фасади на објекти. 

 
Жардињери, граничници 

 
Член 31 

(1) Жардињери со цвеќе и граничници се 
поставуваат со цел визуелно да се ограничи 
просторот определен за урбана опрема од 
слободната проодна површина или да се 
ограничи просторот помеѓу сообраќајница и 
пешачка површина. 

(2) Одобрението за овие елементи е со 
времетраење колку и одобрението за поста-
вување на урбана опрема, при што по 
истекот на важноста на одобрението овие 
елементи треба целосно да се отстранат од 
просторот. 

(3) Максималната висина на жардиње-
рите и граничниците е 0.80 м. 

 
Тезги 

 
Член 32 

(1) Тезги се лесно подвижни елементи 
на урбана опрема кои се поставуваат по 
повод празници и манифестации или на 
простори во градот определени со посебни 
елаборати и служат за продажба на соод-
ветни производи на пригодната намена. Не 
е дозволена продажба на храна. 

(2) Тезгите треба да се со унифициран 
изглед и боја, соодветни на спецификите на 
локацијата. 

(3) Максималната површина на тезгите 
изнесува 2,0 до 4,0 м2, и се поставуваат и 
отстрануваат по завршување на дејноста.  

(4) Не е дозволено поставување на тезги 
пред влезови на јавни, деловни и станбени 
објекти. 
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Елементи за изложување на производи 
 

Член 33 
(1) Елементи за изложување на произ-

води се витрини, полици, фрижидери. 
(2) Елементи за изложување на произ-

води се поставуваат на јавна површина пред 
деловни објекти, по правилo во широчината 
на челото на локалот, без можност за нивно 
поставување во уредена зелена површина. 

(3) Елементи за изложување на произ-
води се поставуваат покрај sидот на ло-
калот. 

(4) Над елементите за изложување на 
производи може да се поставуваат тенди за 
заштита, конзолно на челото на објектот без 
вертикални потпирачи. 

(5) Просторот што се користи за изла-
гање на производи не смее да се оградува и 
затвора на било кој начин. (најлони, заста-
клување и слично) 

 
 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 34 
Со денот на влегување во сила на оваа 

Одлука престанува да важи Правилникот за 
поставување мебел и опрема за комерци-
јални услуги на изградени инфраструктурни 
објекти на подрачјето на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
број 12/05 ). 

 
Член 35 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр.07-16/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 

разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 

Наумов“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Училишниот 
одбор на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-607/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 39 од Законот за 

измени и дополнување на Законот за средно 
образование („Службен весник на РМ“ бр. 
67/04) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 27.05.2013 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 
Училишниот одбор на СОТУ „Ѓорги 

Наумов“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОТУ 
„Ѓорги Наумов“ Битола се разрешуваат 
Кире Стефановски и Билјана Тошева, а се 
именуваат: Марина Јовчевска, дипл. про-
фесор по филозофија и Николче Тасевски, 
дипл.ел.инж. 

 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

 
Бр.07-16/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Решението за давање 

согласност на ЗК „Пелагонија“ АД Битола 
во насловот да го употреби името Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на ЗК „Пелагонија“ АД Битола 
во насловот да го употреби името Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.05.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-607/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот 

за здруженија и фондации („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
27.05.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на ЗК „Пелагонија“ 
АД Битола во насловот да го употреби 

името Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на ЗК 
„Пелагонија“ АД Битола, како основач на 
„Пелагонија Млин“ ДООЕЛ Битола во 
насловот да го употреби името Битола и да 
гласи: Жито Битола ДООЕЛ Битола.  

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

 
 

Бр.07-16/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 

определување на дефицитарни занимања 
и занаети во изумирање во Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за опреде-
лување на дефицитарни занимања и занаети 
во изумирање во Општината Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 точка 6 од 

Законот за комунални такси („Службен 
весник на РМ“ бр.61/04), 64/05, 92/07, 
123/12 и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 27.05.2013 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за определување на дефицитарни 

занимања и занаети во изумирање во 
Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат след-

ните дефицитарни занимања и занаети во 
Општината Битола: ковачи, грнчари, ли-
мари, казанџии, копчари, свечари, крзнари, 
шапкари, изработувачи на сувенири (рако-
творби), јорганџии, опинчари и саатчии. 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр.07-16/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 „Месна заедница Горно 

Оризари 2 дел Блок 3“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за ,,Месна заедница Горно 
Оризари 2 дел Блок 3„ Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 и 55/13) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(“Сл. гласник на Општина Битола„ бр. 
10/05) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 27.05.2013 година 
донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за „Месна 

заедница Горно Оризари 2 дел Блок 3“ 
Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за ,,Месна 

заедница Горно Оризари 2 дел Блок 3“ 
Битола 

  
Член 2 

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

 
Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, 
границата на планскиот опфат од чл. 1 став 
2 од Одлуката за отпочнување на постапка 
за пристапување кон изработка и донесу-
вање на ДУП за Месна заедница Горно 
Оризари 2 дел Блок 3 Бр. 07-1877/9 од 
25.08.2011 год. објавена во Сл. гласник на 
Општина Битола Бр. 11/2011 се менува и 
гласи: на север по осовина на постоен 
земјен пат до пресек со планирана сообра-
ќајница, на исток по осовина на планирана 
сообраќајница и осовина на постоечка ул. 
„Мраморец“ бр. 3 до пресек со северна 
граница на КП 883/60, на југ по осовина на 
постоечки земјен пат и на запад по граница 
на ГУП за град Битола.  

 
Член 4 

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

 
Бр.07-16/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 Реонски СРЦ „Довлеџик“ 

Блок 1 - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за Реонски СРЦ ,,Довлеџик“ 
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Блок 1 - Општина Битола, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 и 55/13) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 27.05.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за Реонски СРЦ 

„Довлеџик“ Блок 1 - Општина Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт Детален урба-

нистички план за Реонски СРЦ ,,Довлеџик“ 
Блок 1 - Општина Битола 

  
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр.07-16/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 
потреба од изработување на Локална 

Урбанистичка Планска документација за 
изградба на Мала хидроелектрична 

централа „Шемница“ со 
идентификационен број 267 на река 
Шемница, КО Маловиште – Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба од изработување на Локална Урба-
нистичка Планска документација за изград-
ба на Мала хидроелектрична централа 
,,Шемница“ со идентификационен број 267 
на река Шемница, КО Маловиште – Оп-
штина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 50-а од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање - 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 Општината Битола 
(„Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 27.05.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од изработување 

на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на Мала 

хидроелектрична централа „Шемница„ со 
идентификационен број 267 на река 
Шемница, КО Маловиште – Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од израбо-

тување на Локална Урбанистичка Планска 
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документација за изградба на МХЕЦ „Шем-
ница“ со идентификационен број 267 на 
река Шемница, КО Маловиште – Општина 
Битола. 

Опфатот на Локалната урбанистичка 
планска документација изнесува 3,38 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесувањето на Локалната урба-
нистичка планска документација ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-16/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 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 

книговодствен отпис на компјутерска 
опрема 

1. Ја објавувам Одлуката за книговод-
ствен отпис на компјутерска опрема, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.05.2013 година. 

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

 
Бр. 08-607/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.05.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 
27.05.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за книговодствен отпис на компјутерска 

опрема 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши книговодствен 

отпис на 31 компјутер (лап топ НР 
620Т6670 15.6 2 gb / 320 WT099EA).  

 
Член 2 

Горенаведените компјутери (лап топ НР 
620Т6670 15.6 2 gb / 320 WT099EA) да се 
остават на натамошно користење на досе-
гашните корисници без обврска за враќање. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-16/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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