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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 продажба на 
акции во сопственост на Општина Битола 

во Друштвото за спортски дејности 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД, Битола 

 1. Ја објавувам Одлуката за продажба на 
акции во сопственост на Општина Битола 
во Друштвото за спортски дејности ФУД-
БАЛСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД, Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2014 
година. 

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

 
 

Бр. 08-865/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, а во врска со член 

66 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02) и член 
81 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македо-
нија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 
135/11 и 13/13), Советот на Општина Бито-

ла на седница, одржана на 30.05.2014 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
за продажба на акции во сопственост на 

Општина Битола во Друштвото за спортски 
дејности ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД, 

Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува продажба на 

сите акции во сопственост на Општина Би-
тола во Друштвото за спортски дејности 
(вкупно 100% како единствен пакет), по пат 
на јавно наддавање со објава на Јавен повик 
за поднесување на понуди. 

 
Член 2 

Право на учество на Јавниот повик од 
член 1 на оваа Одлука имаат сите домашни 
и странски правни лица. 

Вкупната вредност на цената на акциите 
во сопственост на Општина Битола во 
Друштвото од 100% е минимум 
1.537.500,00 денари односно 6150,00 денари 
по акција. 

Основен критериум за избор ќе биде 
највисокиот понуден износ на минимум-
годишно вложување за временски период 
од 6 години, при што понудениот износ не 
може да биде понизок од 500.000 евра го-
дишно во денарска противвредност соглас-
но средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија. 

Годишниот износ од став 3 може да се 
намалува најмногу до 30% доколку во прет-
ходната година е освоено 1 ( прво ) место во 
Првата македонска фудбалска лига, до 20 % 
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доколку е освоено 2 (второ) место и до 10 % 
доколку е освоено 3 (трето) место. За секое 
место на табелата под 3 (трето) место об-
врската за вложување се зголемува за 20 %. 
Годишниот износ од став 3 е наменет за ре-
довно и тековно функционирање на Друш-
твото и на првиот (професионален) тим кој 
настапува во Првата македонска фудбалска 
лига, младинските екипи од сите возрасти, 
како и администрацијата на акционерското 
друштво во временски период од минимум 
6 години. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Оп-
штина Битола да ја спроведе постапката за 
избор на најповолен понудувач преку 
формирање на Комисија за спроведување на 
постапката. 

 
Член 4 

По спроведената постапка Советот на 
Општина Битола на предлог на Градо-
началникот на Општина Битола ќе донесе 
Одлука за избор и склучување на договорот 
за продажба на акциите со најповолниот 
понудувач во која ќе се утврди начинот на 
продажба согласно Законот за хартии од 
вредност. 

 
Член 5 

Оваа Oдлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Оп-
штина Битола “. 

 
Бр.07-10/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 завршната сметка на ЈП 

„Комуналец“ Битола за 2013 г. 

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2013 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

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

на ЈП „Комуналец“ Битола за 2013 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈП „Комуналец“ Битола за 2013 
година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 10.03.2014 година. 

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

 
Бр.07-10/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Годишниот извештајот за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2013 година 
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 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишниот извештајот за работењето 
на ЈП „Комуналец“ Битола за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на Оп-
штината Битола одржана на 30.05.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-865/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 година, донесе 

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

работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 
2013 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 
2013 година. 

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

 
Бр.07-10/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола  

во 2013 година 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Извештајот за реализација на Програ-
мата за јавната чистота на подрачјето на 
Општината Битола во 2013 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 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 2013 година 

1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за јавната чистота на под-
рачјето на Општината Битола во 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 

Битола за 2013 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Финансовата 
програма за јавните зелени површини на 
подрачјето на Општината Битола за 2013 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-865/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 година, донесе 

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

на Финансовата програма за јавните 
зелени површини на подрачјето на 
Општината Битола за 2013 година 

1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 
Битола за 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 завршната сметка на КЈП 

„Нискоградба“ Битола за 2013 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2013 г., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

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

на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2013 г. 

1. Се дава согласност на завршната смет-
ка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2013 го-
дина, донесена на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 26.02.2014 година. 

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

 
Бр.07-10/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Годишниот извештај за 
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 

во 2013 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 година, донесе 

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

работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2013 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 завршната сметка на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2013 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2013 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

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

на ЈП „Пазари“ Битола за 2013 г. 

1. СЕ дава согласност на завршната смет-
ка на ЈП „Пазари“ Битола за 2013 година, 
донесена на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 24.02.2014 година. 

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

 
Бр.07-10/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 

прифаќање Извештајот за работата на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2013 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за прифаќање 
Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ Би-
тола за 2013 година, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 година, донесе 

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

ЈП „Пазари“ Битола за 2013 година 

1. СЕ прифаќа Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 завршната сметка на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2013 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2013 г., донесено на 

седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 
41/14) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

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

на ЈКП „Водовод“ Битола за 2013 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2012 
година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 05.03.2014 година. 

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

 
Бр.07-10/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за стопанското 
работење на ЈКП „Водовод“ Битола за 

2013 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за стопанското работење на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2013 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 година, донесе 

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

работење на ЈКП „Водовод“ Битола за 
2013 година 

1.Се усвојува Извештајот за стопанското 
работење на ЈКП „Водовод“ Битола за 2013 
година. 

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

 
Бр.07-10/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Решениетоза давање 

согласност на завршната сметка на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ Битола за 2013 г. 

 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“ Битола за 2013 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
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 2013 г. 

1. Се дава согласност на завршната 
сметка на ЈП за стопанисување со Индус-
триската зона „Жабени“ Битола за 2013 го-
дина, донесена на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 27.02.2014 година. 

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

 
Бр.07-10/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.05.2014 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 Заклучокот за 

усвојување Годишниот извештај за 
работењето на ЈП за стопанисување со 

Индустриската зона „Жабени“ Битола во 
2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона „Жа-
бени“ Битола во 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 30.05.2014 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 

2013 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за ра-
ботењето на ЈП за стопанисување со Ин-
дустриската зона „Жабени“ Битола во 2013 
година. 

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

 
Бр.07-10/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Завршната сметка на ОЈУ 

„Зоолошка градина“ Битола за 2013 
година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОЈУ 
„Зоолошка градина“ Битола за 2013 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.05.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-865/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 30.05.2014 година, донесе 

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

сметка на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола 
за 2013 година  

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола 
за 2013 година, донесена на седницата на 
Управниот одбор одржана на 14.02.2014 
година. 

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

 
Бр.07-10/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 



СРЕДА 04.06.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 7  –  

 

СТР. 301 

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 2013 

година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОЈУ „Зоолошка 
градина“ Битола за 2013 година, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 30.05.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување Извештајот за работата на 
ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 2013 

година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ОЈУ „Зоолошка градина“ Битола за 
2013 година. 

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

 
Бр.07-10/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Завршната сметка на ОЈУ 

Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 
2013 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 
2013 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
(„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 
30.05.2014 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 2013 година  

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ОЈУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“ Битола за 2013 година, донесена на 
седницата на Управниот одбор, одржана на 
28.02.2014 година. 
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2. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.07-10/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за работата на ОЈУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 

2013 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ОЈУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 30.05.2014 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-865/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 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 

2013 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа 
на ОЈУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола за 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште во Општината Битола за 2013 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
уредување на градежното земјиште во 
Општината Битола за 2013 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 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 2013 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за уредување на градежното 
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земјиште во Општината Битола за 2013 го-
дина.  

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

 
Бр.07-10/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување инсталации на 

локалната патна мрежа и улиците во 
Општината Битола за 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување инсталации на локалната патна 
мрежа и улиците во Општината Битола за 
2013 година, донесен на седницата на Со-
ветот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 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 2013 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување инсталации на 
локалната патна мрежа и улиците во 
Општината Битола за 2013 година.  

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

 
Бр.07-10/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 

уличното осветлување во Општината 
Битола за 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
користење и одржување на уличното освет-
лување во Општината Битола за 2013 година, 
донесен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 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 2013 година 
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1. СЕ усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за користење и одржување 
на уличното осветлување во Општината 
Битола за 2013 година.  

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

 
Бр.07-10/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за организирање на зимската 

служба на подрачјето на Општината 
Битола за сезоната 2013/2014 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
организирање на зимската служба на под-
рачјето на Општината Битола за сезоната 
2013/2014 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 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  
2013/2014 година 

1. СЕ усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за организирање на зимската 
служба на подрачјето на Општината Битола 
за сезоната 2013/2014 година.  

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

 
Бр.07-10/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
за 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на Цен-
тарот за развој на Пелагонискиот плански 
регион за 2013 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
за 2013 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за работењето на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион за 2013 
година. 

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

 
Бр.07-10/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Годишниот извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион 2010-2015 
година од страна на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
за 2013 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Пелагонискиот 
плански регион 2010-2015 година од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион за 2013 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-865/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 година, донесе 

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

спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион 2010-2015 
година од страна на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
за 2013 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион 2010-2015 
година од страна на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион за 2013 
година.  

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

 
Бр.07-10/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Проектот Почиста и зелена 
Битола 2014 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Проектот Почиста и зелена Битола 2014, 
донесен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Проектот Почиста и зелена 

Битола 2014 

1. СЕ УСВОЈУВА Проектот Почиста и 
зелена Битола 2014. 

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

 
Бр.07-10/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 склучување 

договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ – Битола за реализирање 
на Програмата донесена од Советот на 

Општината Битола за комунално 
уредување на атмосферска и фекална 

канализација со примена  
на член 10-а од ЗЈН 

1. Ја објавувам Одлуката за склучување 
договори на Општината Битола со КЈП 
„Нискоградба“ – Битола за реализирање на 
Програмата донесена од Советот на Општи-
ната Битола за комунално уредување на 
атмосферска и фекална канализација со 
примена на член 10-а о д ЗЈН, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 11 од Законот за 
јавните препријатија („Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70 
од Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.05.2014 година, донесе 

ОДЛУКА  
за склучување договори на Општината 

Битола со КЈП „Нискоградба“ – Битола за 
реализирање на Програмата донесена од 

Советот на Општината Битола за 
комунално уредување на атмосферска и 

фекална канализација со примена  
на член 10-а од ЗЈН 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека 

склучувањето на договори на Општината 
Битола со КЈП „Нискоградба“ – Битола за 
реализација на Програмата донесена од 
Советот на Општината Битола за комунални 
уредување на атмосферска и фекална 
канализација ќе се врши со примена на член 
10-а од Законот за измена и дополнување на 
Законот за јавни набавки („Службен весник 
на Р.М. бр.148/13). 
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Член 2 
Изведување на градежни работи за пот-

ребите на Општината Битола – канализа-
циони објекти ќе се врши согласно Ценов-
ник донесен од Управниот Одбор на КЈП 
„Нискоградба “ – Битола по претходно 
добиена согласност од основачот на Јавното 
претпријатие – Советот на Општината 
Битола. 

 
Член 3 

До промени во ценовникот може да дојде 
со согласност на КЈП „Нискоградба“ Битола 
и Општината Битола во случај да има 
зголемување на цените на индустриските 
производи повеќе од 5% најмногу до обја-
вениот процент од Заводот за статистика. 

Намалување на цените од Ценовникот ќе 
се врши со веродостојни докази – ценов-
ници на производители или трговци со 
материјали наведени во ценовникот. 

Процентот на учество на материјалите во 
вкупната цена на чинење на поединечни 
позиции ќе се утврдува со пресметка за 
учество на зависните трошоци во вкупно 
утврдената цена во ценовникот. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-10/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Одлуката на Управниот 

одбор на КЈП „Нискоградба“ – Битола за 
поднесување на Барање за донесување на 

Одлука на Совет на Општина Битола за 
склучување на Договори на Општина 

Битола со КЈП „Нискоградба“ – Битола за 
реализирање на Програмата донесена од 
Советот на Општина Битола за комунално 

уредување на атмосферска и фекална 
канализација со примена  

на член 10-а од ЗЈН 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката на Управниот од-
бор на КЈП „Нискоградба“ – Битола за под-
несување на Барање за донесување на Одлу-
ка на Совет на Општина Битола за склучу-
вање на Договори на Општина Битола со 
КЈП „Нискоградба“ – Битола за реализи-
рање на Програмата донесена од Советот на 
Општина Битола за комунално уредување 
на атмосферска и фекална канализација со 
примена на член 10-а од ЗЈН, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпијатија („Службен весник на 
РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општина Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.05.2014 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Одлуката на 

Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“ – 
Битола за поднесување на Барање за 
донесување на Одлука на Совет на 
Општина Битола за склучување на 

Договори на Општина Битола со КЈП 
„Нискоградба“ – Битола за реализирање 
на Програмата донесена од Советот на 

Општина Битола за комунално уредување 
на атмосферска и фекална канализација 

со примена на член 10-а од ЗЈН 
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1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
на Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“ 
Битола бр.02-604/6 од 21.05.2014 година за 
поднесување на Барање за донесување на 
Одлука на Совет на Општина Битола за 
склучување на Договори на Општина Би-
тола со КЈП „Нискоградба“ – Битола за 
реализирање на Програмата донесена од 
Советот на Општина Битола за комунално 
уредување на атмосферска и фекална кана-
лизација со примена на член 10-а од Зако-
нот за измена и дополнување на Законот за 
јавни набавки („Службен весник на РМ бр. 
148/13). 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.07-10/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 отворање на 

нова група на деца од предучилишна 
возраст во рурална средина – с. Долно 
Оризари – Општина Битола, во склоп на 
ЈОУДГ „Естреа Овадија Мара“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отворање на 
нова група на деца од предучилишна воз-
раст во рурална средина – с. Долно Оризари 
– Општина Битола, во склоп на ЈОУДГ 
„Естреа Овадија Мара“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 22 став 7 и член 36 од 
Законот за локална самоуправа („ Сл.весник 
на РМ“ бр.05/02) член 66 од Законот за 
заштита на деца („Сл.весник на РМ“ 
бр.23/13) и член 22 од Статутот на Опш-
тината Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за отворање на нова група на деца од 

предучилишна возраст во рурална 
средина – с. Долно Оризари – Општина 

Битола, во склоп на ЈОУДГ „Естреа 
Овадија Мара“ - Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се отвора нова група на 

деца од предучилишна возраст во рурална 
средина – с. Долно Оризари во состав на 
ЈОУДГ „Естреа Овадија Мара“ – Општина 
Битола. 

 
Член 2 

До обезбедување на средства за финан-
сирање преку блок дотации на групата на 
деца од предучилишна возраст во други 
просторни услови, основачот – Општина 
Битола ќе ги обезбедува потребните финан-
сиски средства за непречено функциони-
рање на истата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-10/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 

разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управниот одбор 
на ЈП „Комуналец“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП „Кому-
налец“ Битола се разрешува Димитар 
Георгиевски,  

А СЕ ИМЕНУВА Живко Талевски, дипл. 
информатичар. 

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

 
Бр.07-10/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната установа Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на Јавната установа Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на Јавната установа Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 

1. Од Управниот одбор на Јавната уста-
нова Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 
се разрешува Билјана Јанкуловска,  

А СЕ ИМЕНУВА Слаџана Торчевска, 
дипл. учител и воспитач.  

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

 
Бр.07-10/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 прифаќање 

на иницијатива за изработка на ДУП за 
полигон за обука на возачи на КП бр. 

17401 м.в. Гегов бунар – Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за 
полигон за обука на возачи на КП бр. 17401 
м.в. Гегов бунар – Општина Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1  о д Зако-

нот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 30.05.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за полигон за обука на 
возачи на КП бр. 17401 м.в. Гегов бунар – 

Општина Битола  

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Добре Стојковски – Битола, за изработка на 
ДУП за полигон за обука на возачи на КП 
бр.17401 м.в Гегов бунар - Општина Битола.  

 

Член 2 
 
Финансирањето на постапката за изра-

ботка на ДУП за полигон за обука на возачи 
на КП бр.17401 м.в Гегов бунар - Општина 
Битола, ќе го врши подносителот на 
иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-10/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 

неприфаќање на иницијатива за 
изменување и дополнување на ДУП за 

Централно градско подрачје 3 дел Блок 14 
- Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за неприфаќање 
на иницијатива за изменување и дополну-
вање на ДУП за Централно градско под-
рачје 3 дел Блок 14 - Општина Битола, до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од 

Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13 и 163/13) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (Сл.  гласник на Општина 
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Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.05.2014 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за неприфаќање на иницијатива за 

изменување и дополнување на ДУП за 
Централно градско подрачје 3 дел Блок 14 

- Општина Битола 

Член 1 
Не се прифаќа иницијативата поднесена 

од Јове Јанкуловски од Битола за изработка 
на ДУП за ЦГП 3  дел Бло к 1 4 - Општина 
Битола.  

 
Член 2 

Одлуката не се прифаќа поради тоа што 
не е истечен пропишаниот плански период 
на ДУП за Централно градско подрачје 3 
дел Блок 14 - Општина Битола. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-10/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на ДУП за 
Стопански комплекс „ГРАНИТ“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на ДУП за Стопански комплекс 
,,ГРАНИТ“ - Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

и член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13 и 
163/13) и член 70 од Статутот на Општина-
та Битола („Сл. гласник на Општина Бито-
ла“ бр. 10/05) Советот на Општината Битола 
на седницата одржана на 30.05.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за отпочнување постапка за пристапување 

кон изработка и донесување на ДУП за 
Стопански комплекс „ГРАНИТ“ - Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапу-

вање кон изработка и донесување на ДУП за 
Стопански комплекс „ГРАНИТ“ – Битола. 

Границата на планскиот опфат се движи: 
на север,  исто к и југ по осовина на ново-
планирана сообраќајница и граница на на-
менска зона по ГУП и на запад по осовина 
на новопланирана сообраќајница по ГУП и 
осовина на регулирано корито на река Дра-
гор каде завршува опфатот.  

Опфатот на вака предложениот ДУП има 
површина од приближно 7,6 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесување на ДУП за Стопански 
комплекс ,,ГРАНИТ“ – Битола, ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-10/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за спроведување 
на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општината 
Битола во 2013 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за спроведување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола во 2013 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-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 
30.05.2014 година, донесе 

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

спроведување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општината 

Битола во 2013 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спрове-
дување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општината Би-
тола во 2013 година. 

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

 
Бр.07-10/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2  став 2 о д Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 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 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1.КП бр.249КО Трново 
2.КП бр.290/2КО Трново  
3. КП бр.438КО Трново  
4. КП бр.666 КО Трново  
5. КП бр.709/3 КО Трново   
6. КП бр.760/3КО Трново   
7. КП бр.781/4КО Трново   
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Буково со на-
мена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 568 КО Буково  
2. КП бр.774 КО Буково  
3. КП бр. 3849 КО Буково  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
Општина Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 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 

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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Дихово со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација:  

1. КП бр. 786/2КО Дихово  
2. КП бр. 771/3 КО Дихово 
 

 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
Карамани 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 Карамани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 



СРЕДА 04.06.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 7  –  

 

СТР. 315 

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 
30.05.2014 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 
Карамани 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 Карамани со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација.  

1. КП бр. 439 КО Карамани  
2. КП бр. 461КО Карамани  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
30.05.2014 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Крстоар со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација:  

1. КП бр. 788/4 КО Крстоар  
2. КП бр. 917/1 КО Крстоар   
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СТР. 316 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
Лавци 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 Лавци во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
30.05.2014 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 Лавци 
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 Лавци со на-
мена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација:  

1. КП бр.71 КО Лавци  
2. КП бр. 75 КО Лавци  
3. КП бр. 78 КО Лавци  
4. КП бр. 82КО Лавци  
5. КП бр. 994 КО Лавци  
6. КП бр.1663 КО Лавци 
  

 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 



СРЕДА 04.06.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 7  –  

 

СТР. 317 

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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 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 
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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Нижеполе со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација.  

1. КП бр. 89/9 КО Нижеполе  
2. КП бр. 388/3 КО Нижеполе  
3. КП бр. 600/26 КО Нижеполе  
4. КП бр. 616/2 КО Нижеполе   
  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2  став 2 о д 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 
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Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. КП бр. 1179 КО Долно Оризари  
2. КП бр. 1725 КО Долно Оризари  
3. КП бр. 1729 КО Долно Оризари  
4. КП бр. 1805 КО Долно Оризари  
5. КП бр. 1840 КО Долно Оризари. 
   

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

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

проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Олевени во идна 

урбанистичко планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
30.05.2014 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 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. КП бр.22/10КО Олевени  
2. КП бр. 33/9 КО Олевени  
3. КП бр. 110/2 КО Олевени  
4. КП Бр. 84/4 и 84/6 КО Олевени  
5. КП бр. 22/3 и 22/2 КО Олевени    
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
30.05.2014 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. 904 КО Крклино  
2. КП бр. 1438 КО Крклино  
3. КП бр. 1469 КО Крклино  
4. КП бр. 1528 КО Крклино  
5. КП бр. 1825/3 КО Крклино (деловен 

објект)  
6. КП бр. 2145 КО Крклино  
7. КП бр. 2150 КО Крклино  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
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бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Брусник во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 бр.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 30.05.2014 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 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. КП бр. 145/1 КО Брусник  
2. КП бр. 166 КО Брусник  
3. КП бр. 189/3 КО Брусник  

4. КП бр. 189/5 КО Брусник  
5. КП бр. 734 КО Брусник  
6. КП бр. 1148 КО Брусник  
7. КП бр. 1055/1 КО Брусник  
8. КП бр. 1054/3 КО Брусник  
9. КП бр. 1163/3 КО Брусник 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Магарево во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 2 од 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 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 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. 427 КО 
Магарево 2. КП бр. 428 КО Магарево.   

 
Член 2 

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

 
Бр.07-10/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 
Бистрица 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 Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.05.2014 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 
Бистрица 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 Бистрица со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација.  

1. КП бр. 65 КО Бистрица  
2. КП бр. 70 КО Бистрица  
3. КП бр. 183 КО Бистрица  
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4. КП бр. 185 КО Бистрица  
5. КП бр. 407/1 КО Бистрица  
6. КП бр. 411 КО Бистрица  
7. КП бр. 709 КО Бистрица  
8. КП бр. 874 КО Бистрица  
9. КП бр. 880/3 КО Бистрица  
10. КП бр. 906/1 КО Бистрица  
11. КП бр. 920 КО Бистрица  
12. КП бр. 1012 КО Бистрица  
13. КП бр. 1095 КО Бистрица  
14. КП бр. 1166/1 КО Бистрица  
15. КП бр.1168 КО Бистрица  
16. КП бр. 1258/1 КО Бистрица  
17. КП бр. 1356/2 КО Бистрица. 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-10/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 

бесправниот објект изграден во КО Гопеш 
во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Гопеш во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 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 
30.05.2014 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 Гопеш 
во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект на КП 159 во КО Гопеш 
со намена А-домување во идна урбанис-
тичко планска документација. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-10/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 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 Одлуката за утврдување 

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

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.05.2014 година. 

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

 
Бр. 08-865/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.06.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („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 
30.05.2014 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 бесправниот 
објект 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 бесправниот објект на 
КП 11218/1 зграда 2 и 3 во КО Битола 5 со 
намена А-домување на земјиште со намена-
сервиси и малостопанство, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација-ГУП на град Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска до-
кументација.  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-10/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.05.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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