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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 реализација на 
Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Битола за 2013 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
работа во областа на располагањето со 
градежно земјиште во сопственост на 
Република Македонија на подрачјето на 
Општина Битола за 2013 г., донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 01.07.2014 година, донесе 

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

на Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Битола за 2013 г. 

1. Се усвојува Извештајот за реализација 
на Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на Општина Битола за 2013 г. 

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

 
Бр.07-17/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

областа на располагањето со градежно 
земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина 

Битола за 2014 г. 

1. Ја објавувам Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежно 
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земјиште во сопственост на Република 
Македонија на подрачјето на Општина 
Битола за 2014 г., донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 89 од Законот за гра-

дежно земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 
17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) 
и член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за работа во областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на 
Република Македонија на подрачјето на 

Општина Битола за 2014 г. 

 
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
  
Предмет на оваа Програма е распола-

гањето и управувањето со градежото зем-
јиште сопственост на Република Македо-
нија на територијата на Општина Битола 
што од своја страна вклучува оттугување на 
градежно земјиште со јавно наддавање и 
непосредна спогодба, давање на земјиштето 
на долготраен и краткотраерн закуп и 
размена на земјиштето. 

 Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Македонија на 
подрачјето на општина Битола ги третира 
териториите односно опфатите на урба-
нистичките планови каде што земјиштето е 
во сопственост на Република Македонија и 
каде што согласно Законот за Градежно 
земјиште може да се оствари промет на 
градежното земјише во рамки и на начин 
определен со Законот за градежно земјиште 

 Согласно Одлука за вршење на работите 
за располагање со градежното земјиште 
сопственост на Република Македонија за 
општина Битола на Владата на Република 
Македонија бр.51-5137/1 од 28.09,2011г 
Општина Битола од 2011 ги врши работите 
на располагањето со градежното земјиште 
остварува промет со градежното земјиште и 
приходи по тој основ.  

 
 Просторен опфат  
 
Со ова Програма се дефинира менаџи-

рање со градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Македонија што се наоѓа 
на територијата на Општина Битола дефи-
нирана според територијалната организа-
ција на Република Македонија, за време на 
календарска 2014 година. 

Во текот на годишната Програмата се 
предвидува предмет на менаџирање со гра-
дежното земјиште во сопственост на Репу-
блика Македонија да бидат градежните 
парцели што се наоѓаат на териториите на 
• ДУП за АРМ Четврт1, АРМ Четврт2 и 

АРМ Четврт3 Битола донесен со 
Одлука на Советот на општина Битола 
бр 07-1791/3 од 06.09.2011г 

• Урбанистички План вон Населено 
место „Јужна Индустриска Зона 
Жабени“  општина Битола-измени и 
дополнувања донесен со Одлука на 
Советот на општина Битола бр.07-831/23 
од 28.04.2011г 

• ДУП за Стамбена населба „Ушици 1 
дел“  измени и дополнувања Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-238/7 од 29.03.2000г. 

• ДУП за Урбана Четврт за локалитет 
„Француски Гробишта Блок 1 Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-06/12 од 15.03.2012г. 

• ДУП за дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци 
Блок 1 Битола донесен со Одлука на 
Совет на општина Битола бр.07-15/21 од 
04.07.2012г. 

• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“  
Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-3289/3 од 16 
11.2009г 
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• ДУП за „Стамбена Заедница бр.4 и 2 
Реонски Центар Запад“  Блок 1 Бито-
ла донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-299/21 од 16. 
02.2012г 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за Туристичка населба Ниже-
поле м.в. Чакал општина Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола  

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за изградба на Винарии на дел 
од КП.бр.558/1 КО Лисолај општина 
Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-2699/14 од 
23.12.2010г. 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за комерцијални и деловни 
намени„Граничен премин Меџит-
лија“  КО Породин Битола донесен со 
Одлука на Совет на општина Битола 
бр.07-1221/14 од 30.06.2010г. 

• Поединечни нереализирани градежни 
парцели сопственост на Република 
Македонија што се во опфат на 
детални урбанистички планови на 
територија на општина Битола 

 
Законски основ за изработка на 
Програмата 
 
 Законски основ на програмата за упра-

вување со градежното земјиште се: Закон за 
локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ 
5/2002), Закон за градежно земјиште (Сл. 
весник на РМ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 
137/13 и 163/13) и чл.70 од Статутот на 
Општина Битола (Сл. Гласник бр. 10/2005) 
и Уредба за висината на цената на гра-
дежното земјиште сопственост на Репу-
блика Македонија и висината на посебните 
трошоци за спроведување на постапките за 
оттугување и давање под закуп 
• ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и 

АРМ Четврт 3 Битола 
• Урбанистички План вон населено место 

Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ 
измени и дополнувања општина Битола 

• ДУП за Стамбена населба „Ушици 1 
дел“  измени и дополнувања Битола 

• ДУП за Урбана Четврт за локалитет 
„Француски Гробишта Блок 1“ Битола 

• ДУП за дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци Блок 
1 Битола  

• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“  
Битола 

• ДУП за „Стамбена Заедница бр.4 и 2 
Реонски Центар Запад“  Блок 1 Битола  

• „Урбанистички План Вон Населено 
Место за Туристичка населба Ниже-
поле“  м.в. Чакал општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за изградба на Винарии на дел од 
КП. бр. 558/1 КО Лисолај општина 
Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за комерцијални и деловни 
намени „Граничен премин Меџитлија“  
КО Породин Битола 

 
Земјиштето во сопственост на Општина 

Битола ќе се продава по цени утврдени во 
Уредба за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Маке-
донија и висината на посебните трошоци за 
спроведување на постапките за оттугување 
и давање под закуп што важат на денот на 
продажбата. 

 
 Цели на Програмата 
 
 Обезбедување на услови за социо-еко-

номски развој на општината преку обез-
бедување просторни услови за развој што ќе 
им овозможат на  

заинтересираните правни и физички лица 
изградба на сопствени простори за обаву-
вање на одредена дејност а со тоа и да при-
донесат за развојот на општина Битола на 
начин што ќе обезбедат вработување на 
невработени лица и обезбедување на по-
добри услови за живеење од една страна а 
од друга страна и давање на можност за 
користење на расположивите ресурсии. 

 
Динамика на реализацијата на 
Програмата 
 
Програмата за 2014г се планира да се 

реализира во два турнуси.  
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Првиот турнус би го опфатил третото 
тромесечие на 2014г и би ги опфатил 
парцели за оттугување по пат на јавно 
надавање од оваа Програма  

Вториот турнус би го опфатил периодот 
до донесувањето на Програмата за 2015г и 
би ги опфатил парцелите кои што останале 
слободни после јавното надавање во првиот 
турнус и парцелите од оваа Програма.  

 
Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата  
 
За реализација на оваа Програма надлеж-

на е Комисијата за спроведување на постап-
ките за јавно наддавање на градежно зем-
јиште сопственост на Република Маке-
донија составена од седум лица од кои пет 
се со овластување за располагање со 
градежното земјиште . 

  
Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на 
Програмата 
 
 Потребни средства за реализација на 

програмата односно само за огласување на 
парцелите во јавните гласила без нивно 
ракламирање изнесува: 

  
 1 000.000,00 ден 
 
Преодни и завршни одредби 
 
Програмата ја усвојува Советот на 

општината. 
Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по која 
и се донесува. 

За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на општината. 

Програмата влегува во сила со денот на 
објавувањето во„Службен гласник на Оп-
штината Битола“. 

 
Бр.07-17/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Територијалната противпожарна единица 
Битола за период од 01.01 до 31.12.2013 

г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Територијалната 
противпожарна единица Битола за период 
од 01.01 до 31.12.2013 г., донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 01.07.2014 година, донесе 

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

Битола за период  
од 01.01 до 31.12.2013 г. 

1. Се усвојува Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица 
Битола за период од 01.01 до 31.12.2013 
година. 

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

 
Бр.07-17/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2014 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица Битола за 2014 г., 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.07.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-985/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 01.07.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 

Територијалната противпожарна единица 
Битола за 2014 година 

1. Се усвојува Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 
Битола за 2014 година. 

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

 
Бр.07-17/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 

воспоставување меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Битола и Општина Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за воспоста-
вување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.07.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-985/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 79/09), член 14 
став (1) член 36 став (1) точка 15 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ”, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

О  Д  Л  У  К  А  
за воспоставување меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Новаци 

Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци заради заедничко вршење работи од 
надлежност на општините кои што се 
однесуваат за вршење на противпожарната 
заштита што ја врши ТППЕ Битола со 
покривање на подрачјето на Општината 
Новаци како и задолжително учествува во 
финансирањето од страна на Општина 
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Новаци на противпожарната единица која 
го покрива нејзиното подрачје со врабо-
тување на 4 пожарникари извршители во се 
согласно Законот за пожарникарството. 

 
Член 2 

Меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука ќе се остварува преку 
склучување на договор за вршење на 
определени работи од страна на една 
општина за една или повеке други општини. 

 
Член 3 

Оваа меѓуопштинска соработка се 
воспоставува за период до 31.12.2014 
година. 

 
Член 4 

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

  
Бр.07-17/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 давање на 

трајно користење на Трафостаница - 
Жабени на ЕВН Македонија  

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење на Трафостаница – Жа-
бени на ЕВН Македонија, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ“ бр.05/02), член 22 став 1 точка 36 и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Сл. Гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на 

трафостаница – Жабени на ЕВН 
Македонија 

Член 1 
Предмет на оваа Одлука е давање на 

трајно користење на Трафостаницата во 
зона Жабени, на ЕВН МАКЕДОНИЈА, која 
е запишана во имотен лист бр. 976 издаден 
од АКН на РМ, а која е сопственост на 
Општина Битола. 

 
Член 2 

Постапката за давање на трајно корис-
тење ќе започне после донесувањето на 
Одлуката од страна на Советот на Општина 
Битола, а ќе ја спроведе Комисија форми-
рана од Градоначалникот на Општината 
Битола која што ќе ги утврди условите за 
учество, критериумите за избор, начинот и 
другите услови за користење на објектот. 

 
Член 3 

После договарањето на сите услови 
Комисијата му предлага на Градоначал-
никот на Општина Битола да склучи 
Договор со кој ќе се утврдат меѓусебните 
права и обврски меѓу Општина Битола и 
ЕВН Македонија. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-17/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 

определување на имиња на улици во 
Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за опреде-
лување на имиња на улици во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 и 8 од Законот за 

определување на имиња на улици, плош-
тади, мостови и на други инфраструктурни 
објекти („Сл. весник на РM“ бр.66/04, 55/07, 
145/10 и 136/11 ), а во согласност со Пра-
вилникот за содржината, постапката за 
водење на електронска евиденција на ими-
ња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти, броеви за нуме-
рирање на објектите и за содржината, пос-
тапката и начинот на водење на електрон-
скиот регистар („Сл. весник на РМ.“  
Бр.152/07), член 3 од Одлуката за утврду-
вање услови и критериуми за определување 
листа на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
во Општина Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 19/09 ) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 ) и 
утврдената Листа за определување на ими-
ња на улици, плоштади, мостови и на други 
инфраструктурни објекти на подрачјето на 
Општината Битола, Советот на Општината 

Битола на седницата одржана на 01.07.2014 
год., донесе  

 

ОДЛУКА 
за определување на имиња на улици во 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се опрелуваат имиња на 

улици во Општината Битола и тоа: 
 

ДУП – „АРМ ЧЕТВРТ 1“  
Битола - 7 (седум) улици 
Ново предвидени улици 
Улица 1 почнува од ул. 
„Партизанска“  кај куќен 
број 27 односно почеток на 
населба Бактериолошка, оди 
на ЈУГ до спој со ул. „15ти 
Корпус“  опфаќајки ја 
левата страна од улицата со 
куќните броеви од 1-19 каде 
и завршува. 
Улица 2 почнува од ул. 
„Партизанска“ спроти 
куќен број 52 на ул. 
„Партизанска“ потоа оди на 
ЈУГ до новопредвидената 
улица бр.7 (СРУ 1 во ДУП -
АРМ ЧЕТВРТ 1) опфаќајќи 
ја десната страна од улицата 
со куќни броеви од 2-14 и од 
1-7 каде и завршува.  
Улица 3 почнува од ул. 
„Партизанска“  спроти 
куќен број бр. 34 на 
ул.„Партизанска“  оди до 
новопредвидената улица 
бр.7 (СРУ 1 во ДУП -АРМ 
ЧЕТВРТ 1), опфаќајки ги 
куќните броеви од 1-27 и 2-
24 каде и завршува. 
Улица 4 почнува од ул. 
„Партизанска“  спроти 
куќниот број 20 на ул. 
„Партизанска“  оди на ЈУГ 
до новопредвидената улица 
бр.7 (СРУ 1 – ДУП- АРМ 
ЧЕТВРТ 1) опфаќајки 
комплекс спортска сала, 
фудбалско игралиште, 
печатница Киро Дандаро 
каде што и завршува. 
Улица 5 почнува од ново-
предвидената ул. 4 (СРУ5 – 

 
 
 
Улица 1: Петар 
Мазев 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 2: Григор 
Прличев 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 3: Тодор 
Скаловски 
 
 
 
 
 
 
Улица 4: Баница  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 5: 
Рокдајл 
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ДУП-ЧЕТВРТ 1 ) оди на 
ЗАПАД до новопредви-
дената ул. 3 (СРУ 3- ДУП - 
АРМ ЧЕТВРТ 1) опфаќајки 
ги куќите со броеви од 2-24 
и 1-11 каде што и завршува. 
Улица 6 почнува од 
новопредвидената ул. 4 
(СРУ5 – ДУП-ЧЕТВРТ 1) 
оди на ЗАПАД до новопред-
видената ул. 3 (СРУ 3- ДУП 
- АРМ ЧЕТВРТ 1) опфа-
ќајки ги кукните броеви од 
1-15 и од 2-18 каде што и 
завршува. 
Улица 7 почнува од ул. Иво 
Л. Рибар сегашна Маке-
донска фаланга (раскрсни-
цата Прогрес-Градско шета-
лиште) оди на ЗАПАД 
покрај Градскиот Стадион 
се до спој со ул. „15ти Кор-
пус“  каде што и завршува. 
 

 
 
 
 
 
 
Улица 6: Илија 
Николовски-Луј 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 7: 
Крушевска 
Република 
 
 
 
 
 
 

ДУП – „АРМ ЧЕТВРТ 2“  
Битола - 4 (четири) улици 
Ново предвидени улици  
Улица 8 почнува од 
новопредвидената ул.7( СРУ 
1 во ДУП -АРМ ЧЕТВРТ 1) 
кај постоечкиот објект 
(Противпожарен дом) оди на 
ЈУГ во неколку правци 
ИСТОК ЗАПАД земајки ги 
во состав и новопредвидените 
улици (СТУ-10; СТУ-9 и СТУ 
-8 во целост-ДУП -АРМ 
ЧЕТВРТ 2) опфаќајки ги 
куќните броеви од 2-90 и од 1-
117 каде и што завршува. 
Улица 9 почнува од 
новопредвидената ул.7( СРУ 
1 во ДУП -АРМ ЧЕТВРТ 1) 
со спој на новопредвидената 
(СРУ -4 во ДУП -АРМ 
ЧЕТВРТ 2) оди на ЈУГ по 
новопредвидената СРУ -4 до 
спој со новопредвидената 
ул. СРУ 7 каде свртува по 
истата на СЕВЕР опфаќајќи 
ги куќните броеви од 2-38 и 
од 1-67 каде и што завр-
шува. 
Улица 10 почнува од 
новопредвидената ул.7( СРУ 
1 во ДУП -АРМ ЧЕТВРТ 1) 
со спој на новопредвидената 

 
 
 
Улица 8: Марко 
Цепенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 9: Дедо 
Иљо 
Малешевски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 10: Мис 
Елен Стоун 
 

СРУ 5 во ДУП -АРМ 
ЧЕТВРТ 2) оди на ЈУГ по 
новопредвидените улици 
СРУ 5; СТУ 13; СТУ-14; 
СТУ6; СТУ-16; СТУ-17 и 
СТУ-18 опфаќајки ги 
куќните броеви од 2-46 и од 
1-15 каде и што завршува. 
Улица 11 почнува од 
новопредвидената ул. (СТУ 
-12 ДУП- АРМ ЧЕТВРТ 2) 
со спој со новопредвидената 
ул. СТУ 9 – ДУП -АРМ 
ЧЕТВРТ 2 и СТУ 8 – ДУП -
АРМ ЧЕТВРТ 2 оди на 
ЈУГОИСТОК по со ново-
предвидената ул. (СТУ 11 – 
ДУП -АРМ ЧЕТВРТ 2) по 
цела должина опфаќајки ги 
куќните броеви од 2-22 и од 
1-37 каде и што завршува. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Улица 11: Св. 
Јован Кукузел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУП – Битола - 1 (една) улица 
Новопредвидена улица 
-Улица 12 почнува од 
црквата Св. Недела и 
Светонеделските гробишта 
од каде оди на север 
паралелно со железничката 
пруга Битола-Скопје и на 
околу еден километар 
завршува до крајот на 
новите гробишта во Битола. 
 

 
 
Улица 12: 
Захарија 
Шумљанска 

ДУП –ГОРНО ОРИЗАРИ 1 
ДЕЛ – 1(една ) улица 
-Новопредвидена улица 
-Улица 13 почнува од улица 
8ми Септември од каде оди 
на Запад ја сече улица Кире 
Костадиновски продолжува 
на запад и на околу 300 
метри свртува на Југ до 
спојот со улица Раштанска 
каде и завршува. 
 

 
 
 
Улица 13: 
Разловечко 
востание 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ке се објави во  

„Службен гласник на Општината 
Битола“. 

 
Бр.07-17/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
определување на имиња на улици во 

Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за определување 
на имиња на улици во Општината Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.07.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-985/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 4 и 8 од Законот за 

определување на имиња на улици, плошта-
ди, мостови и на други инфраструктурни 
објекти („Сл. весник на РM“ бр. 66/04, 
55/07, 145/10 и 136/11), а во согласност со 
Правилникот за содржината, постапката за 
водење на електронска евиденција на ими-
ња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти, броеви за нуме-
рирање на објектите и за содржината, пос-
тапката и начинот на водење на електрон-
скиот регистар („Сл. весник на РМ“ бр. 
152/07), член 3 од Одлуката за утврдување 
услови и критериуми за определување листа 
на имиња на улици, плоштади, мостови и 
други инфраструктурни објекти во Општи-
на Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 19/09) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05) и утврдената 
Листа за определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други инфраструк-
турни објекти на подрачјето на Општината 

Битола, Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 год., 
донесе  

ОДЛУКА 
за измена и дополнување на Одлуката за 

определување на имиња на улици во 
Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и 

дополнување на одлуката за опрделување 
имиња на улици во Општината Битола 
(„Сл.Гласник на Општина Битола бр.15/13“) 
и тоа: 

Во Член 1 од одлуката 2. дел од ДУП за 
комплексот на сервиси и мало стопанство 
ЗАПАД - постоечка улица која што 
започнува од Бензинската пумпа Макпетрол 
кај Довлеџик и продолжува на Север се до 
раскрсницата патот за с.Дихово – с.Ниже 
Поле – с.Трново, во табелата 2. место името 
Серес се заменува со Кресненско Востание. 

 
Член 2 

Со денот на влегување во сила на оваа 
Одлука престанува да важи Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за 
определување на имиња на улици во 
Општина Битола ( „Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 17/2013). 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битолa“.  

 
Бр.07-17/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 

 



  –  БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 04.07.2014 

 

СТР. 366 

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

разрешување и именување членови во 
Управниот одбор на ЈП Жабени Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на ЈП Жабени Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 

Управниот одбор на ЈП Жабени Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈП Жабени 
Битола, се разрешуваат: Димитар Иванов-
ски, Васко Талевски, Веле Стефановски, 
Елена Ангелковска, Јован Стефановски, 
Драган Димитровски и Благојче Божинов-
ски, а на нивно место 

 
СЕ ИМЕНУВААТ:  

- Драган Николовски, дипл.ек.,вработен во 
Дом за народно здравје; 

- Миле Кузмановски, дипл. информатичар, 
невработен;  

- Александар Штрловски, дипл. 
протетичар;  

- Зоран Алексовски, дипл.маш.инж., 
вработен во РЕК „Битола“; 

- Мирко Велковски, м-р.маш.инж. прет. на 
Стопанска комора; 

- Благојче Котевски, дипл.ел.инж., 
вработен во РЕК „Битола“; 

- Тони Печалев, дипл.сообр.инж., вработен 
во РЕК „Битола“. 

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

 
Бр.07-17/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Надзорниот одбор за материјално-

финансиското работење на ЈП Жабени 
Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Надзорниот 
одбор за материјално-финансиското работе-
ње на ЈП Жабени Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 

Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП Жабени 

Битола 
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1. Од Надзорниот одбор за материјално-
финансиското работење на ЈП Жабени 
Битола, се разрешуваат: Билјана Јанкулов-
ска, Наташа Јовевска, Драган Талевски и 
Драгољуб Димов, а на нивно место 

 
СЕ ИМЕНУВААТ: 

- Васко Атанасовски, дипл.економист,  
- Елена Ангелковска, дипл.економист,  
- Наташа Јовевска, дипл.економист,  
- Драган Талевски, дипл.економист и  
- Драгољуб Димов, дипл.економист, 

вработен во Охридска банка. 
 
2. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-17/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 Фондот за награди „4. 

Ноември“ на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор на Фондот за награди „4. Ноември“ 
на Општината Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 

Врз основа на член 9, член 22 став 1 
точка 44 и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Управниот одбор на Фондот за награди „4. 
Ноември“ на Општината Битола. 

1. Се разрешува Јулијана Силјановска, од 
член во Управниот одбор на Фондот на 
Наградата „4. Ноември“ на Советот на 
Општината Битола, а на нејзино место 

 
СЕ ИМЕНУВА: 
- Александар Касапов, член во Советот 

на Општината Битола. 
 
2. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.07-17/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката Ценовник за 

користење на спортски објекти  на 
подрачјето на Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката Ценовник за ко-
ристење на спортски објекти на подрачјето 
на Општината Битола, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-985/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа (“Сл.весник на РМ 
бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (“Сл.гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на Одлуката 
Ценовник за користење на спортски 
објекти на подрачјето на Општината 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши дополнување на 

Одлуката Ценовник за користење на 
спортски објекти на подрачјето на Општи-
ната Битола („Сл. Гласник на Општината 
Битола“ бр. 11/2012) во членот 1 во графич-
киот приказ под реден број 13 се додава 
реден број 14 и 15 : 

 
 

14 
Изнајмување на простор за 
поставување на пинг понг 
маса 

1 (еден)  
час 

25  
денари 

15 
Изнајмување на простор за 
поставување на други 
спортски реквизити 

1 (еден) 
месец 

100 
денари/м² 

 
Во членот 1 после графичкиот приказ на 

Фудбалски стадион се додава:  
 

ред. 
Бр. 

Фудбалско игралиште 
со вештачка трева 

термини 
во часови 

цена по 
термин 

1 Тренинг стадион 2 (два) 
часа 

2 000 
денари 

2 Официјални и 
пријателски натпревари 
на клубско ниво  

  

национално првенство    

натпревари од І лига 3 (три) 
часа 

4 000 
денари 

натпревари од ІІ лига и 
понизок ранг 

3 (три) 
часа 

3 000 
денари 

меѓународни натпревари 3 (три) 
часа 

6 000 
денари 

3 Одржување на 
манифестации од 
културно забавен 
карактер,хуманитарен 
карактер 
промоции,митинзи и 
слично 

1 (еден) 
час 

3 000 
денари 

4 
Дополнително 
вклучување на 
рефлектори  

1 (еден) 
час 

300 
денари 

5 Рекреација  1 (еден) 
час 

2 000 
денари 

 
Тренинзи и натпревари за младински ка-

тегории изнесуваат 50% помалку од редов-
ната цена.  

За користење на санитарна топла вода во 
соблекувалните се доплаќа плус 15 денари 
по лице. 

Цената по термин за користење на 
стадионот за тренинг може да се дели по 
часови. 

Барањата за користење на фудбалското 
игралиште со вештачка трева ќе ги евалуира 
Комисија од општинската администрација 
заедно со Комисијата за млади и спорт од 
Советот на општината Битола. 

 
ред. 
Бр. 

Фудбалско помошно 
игралиште 

термини 
во 

часови 

цена по 
термин 

1 Тренинг стадион 2 (два) 
часа 

1 500 
денари 

2 Официјални и пријателски 
натпревари на клубско ниво    

национално првенство    

натпревари од І лига 3 (три) 
часа 

3 000 
денари 

натпревари од ІІ лига и 
понизок ранг 

3 (три) 
часа 

2 000 
денари 

меѓународни натпревари 3 (три) 
часа 

5 000 
денари 

3 Одржување на 
манифестации од културно 
забавен 
карактер,хуманитарен 
карактер промоции,митинзи 
и слично 

1 (еден) 
час 

3 000 
денари 

4 Дополнително вклучување 
на рефлектори  

1 (еден) 
час 

300 
денари 

5 Рекреација  1 (еден) 
час 

1 500 
денари 
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Тренинзи и натпревари за младински ка-
тегории изнесуваат 50% помалку од редов-
ната цена.  

За користење на санитарна топла вода во 
соблекувалните се доплаќа плус 15 денари 
по лице. 

Цената по термин за користење на 
стадионот за тренинг може да се дели по 
часови. 

Тренинзи и натпревари за спортските 
клубови од подрачјето на Општина Битола 
кои се во близина на седиштето на ста-
дионот изнесуваат 50% помалку од редов-
ната цена.  

 
Рекламен простор 

  
Ограда  

1 (една) 
година 30 000 денари/м² 

1 (еден) месец 3 000 денари/м² 

1 (еден) ден 500 денари/м² 
 
Во спортските објекти не е дозволено 

користење на делови од спортските објекти со 
целодневен закуп на дел од просторот. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 

 
Бр.07-17/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на иницијатива за изработка на ДУП за 
Буковски мост 2 дел Блок 1 - Општина 

Битола,  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за 
Буковски мост 2 дел Блок 1 - Општина Би-

тола, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.07.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-985/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од Зако-

нот за просторно и урбанистичко планира-
ње („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 
163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05), Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за Буковски мост 2 дел 
Блок 1 - Општина Битола,  

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

„Мото Трејд“ ДООЕЛ Скопје, за изработка 
на ДУП за Буковски мост 2 дел Блок 1 - 
Општина Битола.  

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка на овој План, ќе го врши подноси-
телот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-17/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
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54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), донесувам 

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

на иницијатива за изработка на ДУП за 
стопански комплекс во кој влегува и КП 

бр. 3030 КО Буково, м.в. Кутлишта -
Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за сто-
пански комплекс во кој влегува и КП бр. 
3030 КО Буково, м.в. Кутлишта -Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за стопански комплекс 
во кој влегува и КП бр. 3030 КО Буково, 

м.в. Кутлишта -Општина Битола  

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Слободан Стојчевски од Битола, за изработ-
ка на ДУП за стопански комплекс, во кој 
влегува и КП бр.3030 КО Буково, м.в. Кут-
лишта - Општина Битола.  

 
 
 

Член 2 
Финансирањето на постапката за изра-

ботка на овој План, ќе го врши подноси-
телот на иницијативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-17/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

изградба на објекти со намена Г2, Г3 и Г4 
на КП Бр. 415, 416/1, 416/2, 426 и 427 КО 

Дихово, м.в. Мера - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ЛУПД за из-
градба на објекти со намена Г2, Г3 и Г4 на 
КП Бр. 415, 416/1, 416/2, 426 и 427 КО Ди-
хово, м.в. Мера - Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.07.2014 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-985/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17-а став 1 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14) и член 70 од Статутот 
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на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ЛУПД за изградба на објекти 
со намена Г2, Г3 и Г4 на КП Бр. 415, 

416/1, 416/2, 426 и 427 КО Дихово, м.в. 
Мера - Општина Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Горан Ѓорѓиевски од Битола, за изработка 
на ЛУПД за изградба на објекти со намена 
Г2, Г3 и Г4 на КП Бр. 415, 416/1, 416/2, 426 
и 427 КО Дихово, м.в. Мера - Општина Би-
тола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ЛУПД за из-
градба на објекти со намена Г2, Г3 и Г4 на 
КП Бр. 415, 416/1, 416/2, 426 и 427 КО Ди-
хово, м.в. Мера - Општина Битола. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-17/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Централно градско подрачје 1 дел Блок 

Градски пазар - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за за отпочну-
вање постапка за пристапување кон изра-
ботка и донесување на ДУП за Централно 
градско подрачје 1 дел Блок Градски пазар - 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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, 163/13 
и 42/14) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за отпочнување постапка за пристапување 

кон изработка и донесување на ДУП за 
Централно градско подрачје 1 дел Блок 

Градски пазар - Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапу-

вање кон изработка и донесување на ДУП 
за Централно градско подрачје 1 дел Блок 
Градски пазар - Битола. 

Границата на планскиот опфат се движи: 
на северозапад по осовина на ул. „Иван 
Милутиновиќ,, до пресек со осовина на ул. 
„Иљо Џокановски“, на североисток по осо-
вина на ул. „Иљо Џокановски“ на север и 
исток по граница на КП Бр. 8214/1 и КП Бр. 
8214/2, на југ по осовина на ул. „Жикица 
Јовановиќ Шпанац“, продолжува по осови-
ни на ул. „ Дебарца“ и ул. „Македонска“ до 
почетна точка.  

 Опфатот на вака предложениот ДУП 
има површина од приближно 2,2 ха. 
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Член 2 
Финансирањето на постапката за изра-

ботка и донесување на ДУП за Централно 
градско подрачје 1 дел Блок Градски пазар - 
Битола, ќе го врши подносителот на иници-
јативата. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-17/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 

Урбанистички план за село „Долно 
Оризари“ - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на Урбанистички план за село 
„Долно Оризари“ - Општина Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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, 144/12, 55/13, 163/13 и 

42/14) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола 
бр. 10/05) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
За отпочнување постапка за пристапување 

кон изработка и донесување на 
Урбанистички план за село „Долно 

Оризари“ - Општина Битола 

Член 1 
СЕ ОТПОЧНУВА постапка за пристапу-

вање кон изработка и донесување на УП за 
село „Долно Оризари“ - Општина Битола. 

Границите на овој Урбанистички план се 
поклопуват со опфатот на градежниот реон 
за село Долно Оризари. 

Опфатот на вака предложениот План има 
површина од 153 ха. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка и донесување на УП за село „Долно 
Оризари“ - Општина Битола, ќе го врши 
подносителот на иницијативата. 

 
Член 3 

Со донесувањето на оваа Одлука преста-
нува да важи Одлуката за отпочнување на 
постапка за пристапување кон изработка и 
донесување на Урбанистички план за село 
Долно Оризари – Општина Битола, донесе-
на на Седница на Совет на Општина Битола 
Бр. 07-1257/16 од 22.05.2009 год.  

 
Член 4 

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

 
Бр.07-17/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Нацрт ДУП за Станбена заедница „ДАМЕ 

ГРУЕВ“ БЛОК 16 – Општина Битола, 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за Станбена заедница „ДАМЕ 
ГРУЕВ“ БЛОК 16 – Општина Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13 
и 42/14) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 01.07.2014 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за Станбена 

заедница „ДАМЕ ГРУЕВ“ БЛОК 16 – 
Општина Битола, 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за Станбена 

заедница „ДАМЕ ГРУЕВ“ БЛОК 16 – 
Општина Битола, 

 
Член 2 

Со оваа одлука се прави корекција на 
називот на Планот ДУП за МЗ ДАМЕ 
ГРУЕВ БЛОК 16 - Општина Битола, 
донесена со одлука на Совет на Општина 
Битола Бр. 07-08/29 од 09.04.2012 год. и 

објавена во Сл. гласник на Општина Битола 
и гласи: ДУП за Станбена заедница „ДАМЕ 
ГРУЕВ“ БЛОК 16 – Општина Битола, 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр.07-17/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 усвојување 

План за управување со отпад на 
подрачјето на Општина Битола за период 

2014-2019, 

1. Ја објавувам Одлуката за усвојување 
План за управување со отпад на подрачјето 
на Општина Битола за период 2014-2019, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 01.07.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-985/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 01.07.2014 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување План за управување со 

отпад на подрачјето на Општина Битола за 
период 2014-2019, 

1. Се усвојува Планот за управување со 
отпад на подрачјето на Општина Битола за 
период 2014 – 2019. 

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

 
Бр.07-17/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
во КО Битола со намена А-домување на 
земјиште со намена Г-сервиси и малосто-
панство, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-ГУП на град 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

1. КП бр. 18164/1 КО Битола 
2. КП бр. 18243/3 КО Битола  
3. КП бр. 18278 КО Битола 800  
4. КП бр. 18393 КО Битола  
5. КП бр. 18396 КО Битола 
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 Општина Битола („Сл. Гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
во КО Буково со намена А-домување на 
земјиште со намена Г-сервиси и малосто-

панство, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-ГУП на град 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

1. КП бр. 3110/1 КО Буково 
2. КП бр. 537  КО Буково 
3. КП бр. 563  КО Буково 
4. КП бр. 1131  КО Буково 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 бесправните објекти во КО Олевени со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 32/1  КО Олевени 
2. КП бр. 122/3 КО Олевени  
3. КП бр. 457/1 КО Олевени 
   

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 
Општина Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 
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намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 52   КО Крстоар 
2. КП бр. 57/2   КО Крстоар  
3. КП бр. 805/2  КО Крстоар  
4. КП бр. 805/3  КО Крстоар   
5. КП бр. 805/4   КО Крстоар    
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 
01.07.2014 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Бистрица со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 922  КО Бистрица 
2. КП бр. 923/1 КО Бистрица  
3. КП бр. 1007  КО Бистрица  
4. КП бр. 1008/1 КО Бистрица  
5. КП бр. 1008/4 КО Бистрица    
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 

Нижеполе во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-

вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект во КО Нижеполе со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр. 526/5  КО Нижеполе 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Логоварди идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 Правилни-
кот за стандарди за вклопување на бесправ-
ни објекти во урбанистичко планска доку-
ментација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 
и 162/2012) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 01.07.2014 
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 
Логоварди 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 Логоварди со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 914  КО Логоварди 
2. КП бр. 1002  КО Логоварди  
3. КП бр. 1063/1 КО Логоварди  
4. КП бр. 1108  КО Логоварди  
5. КП бр. 1461  КО Логоварди   
   

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 
Барешани 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 Барешани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 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 Општинта Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 
Барешани 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-
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вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Барешани со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. КП бр. 226  КО Барешани  
2. КП бр. 240/2 КО Барешани 
3. КП бр. 274/4 КО Барешани 
4. КП бр. 304/2 КО Барешани  
5. КП бр. 317/1 КО Барешани 
6. КП бр. 1115  КО Барешани  
7. КП бр. 1161  КО Барешани 
   

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 01.07.2014 година. 

 

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

 
Бр. 08-985/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 
бесправните објекти во КО Долно Оризари 
со намена А-домување во идна урбанис-
тичко планска документација: 

1. КП бр. 1173/3 КО Долно Оризари 
2. КП бр. 1219  КО Долно Оризари  
3. КП бр. 1506  КО Долно Оризари  
4. КП бр. 1806  КО Долно Оризари    
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 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 

бесправниот објект изградени во КО 
Маловишта 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 Маловишта во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 01.07.2014 година. 

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

 
Бр. 08-985/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.07.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правилни-

кот за стандарди за вклопување на бесправ-
ни објекти во урбанистичко планска доку-
ментација („Сл. весник на РМ“ бр. 56/2011 
и 162/2012) и член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
01.07.2014 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 

Маловишта 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 Маловишта со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр. 335  КО Маловишта 
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-17/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.07.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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