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СТР. 277 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Информациите доставени 
од Министерството за животна средина и 
просторно планирање и Центарот за јавно 
здравје Битола за состојбата со воздухот 

на подрачјето на Општината Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојува-
ње на Информациите доставени од Минис-
терството за животна средина и просторно 
планирање и Центарот за јавно здравје 
Битола за состојбата со воздухот на под-
рачјето на Општината Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информациите 

доставени од Министерството за животна 
средина и просторно планирање и 

Центарот за јавно здравје Битола за 
состојбата со воздухот на подрачјето на 

Општината Битола 

1. СЕ УСВОЈУВААТ Информациите 
доставени од Министерството за животна 
средина и просторно планирање и Центарот 
за јавно здравје Битола за состојбата со воз-
духот на подрачјето на Општината Битола. 

2. Потребно е Одделението за урбанис-
тичко планирање и заштита на животната 
средина и Одделението за комунална инс-
пекција и инспекција за заштита на живот-
ната средина во соработка со надлежните 
институции да изготви извештај за актив-
ностите и мерките кои Општината Битола 
ги презема во рамките на своите надлеж-
ности и да ги испита законските можности 
и локални капацитети за преземање допол-
нителни мерки од Општината за следење на 
квалитетот на амбиенталниот воздух во 
Битола.  

3. Исто така потребно е да се пристапи 
кон изработка и донесување од страна на 
Советот на Општината Битола Локален 
еколошки акционен план. 

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

 
Бр.07-24/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 11, година XLIV 

Петок, 19.07.2013 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

усвојување на Информацијата за 
состојбата на шумските површини  и 
опасностите од пожари во истите и 

материјално-техничката подготвеност на 
субјектите (изработена од ТППЕ, 
Национален парк „Пелистер“, ЈП 

„Македонски шуми“ подружница Битола 
(Кајмакчалан), ЈП „Кoмуналец“ Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојува-
ње на Информацијата за состојбата на шум-
ските површини и опасностите од пожари 
во истите и материјално-техничката подгот-
веност на субјектите ( изработена од ТППЕ, 
Национален парк „Пелистер“, ЈП „Македон-
ски шуми“ подружница Битола (Кајмак-
чалан ), ЈП „Кoмуналец“ Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата на шумските површини  и 
опасностите од пожари во истите и 

материјално-техничката подготвеност на 
субјектите (изработена од ТППЕ, 
Национален парк „Пелистер“, ЈП 

„Македонски шуми“ подружница Битола 
(Кајмакчалан ), ЈП „Кoмуналец“ Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за сос-
тојбата на шумските површини и опаснос-
тите од пожари во истите и материјално-
техничката подготвеност на субјектите 
(изработена од ТППЕ, Национален парк 
„Пелистер“, ЈП „Македонски шуми“ подру-
жница Битола (Кајмакчалан), ЈП „Кoму-
налец“ Битола 

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

 
Бр.07-24/34               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

започнување на постапка за доделување 
на договор за воспоставување на јавно 
приватно партнерство за Изградба на 

објект-стрелана на територија на Oпштина 
Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за започнување 
на постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за Изградба на објект-стрелана на 
територија на Oпштина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 22, став 1 точка 4, 
член 24 и член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) 
и член 17 и 18 од Законот за концесии и 
јавно приватно партнерство („Сл. весник на 
РМ“ бр. 6/12 ), Советот на Општина Битола 
на седницата одржана на 15.07.2013 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за започнување на постапка за 

доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно 
партнерство за Изградба на објект-
стрелана на територија на Oпштина 

Битола  

Член 1 
Со оваа одлука Општина Битола започ-

нува постапка за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнер-
ство за градежни работи: ,,Изградба на 
објект-стрелана” на територија на Oпштина 
Битола, (во натамошниот текст: Договор за 
ЈПП).  

Карактеристики за објектот: Димензиите 
на габарит и висина според законските 
стандарди согласно планска документација. 

Локација: М.В. Тумбе Кафе, градежна 
парцела 1.3 од ДУП Тумбе кафе или КП 
17583 и КП 17582. 

Објектот да биде проектиран и изграден 
според важечкитe прифатени стандарди во 
Република Македонија и важечкитe прифа-
тени стандарди на меѓународно ниво за 
ваков тип на објекти – затворена стрелана за 
огнено и воздушно оружје со потребните 
пратечки простории. 

Со оглед на тоа дека Oпштина Битола не 
располага со буџетски фискален капацитет 
кој може да обезбеди постигнување на овие 
цели се пристапува кон преку Договор за 
ЈПП да се реализира капитална инвестиција.  

  
Член 2 

 Оправданоста за доделување на догово-
рот за ЈПП произлегува од потребата за раз-
вивање на спортот на територијата на Опш-
тина Битола дотолку повеќе што стрелашт-
вото како спортска гранка е на високо ниво 
на Општината. Поради тоа Општината Би-
тола се залага да ја продолжи оваа тради-

ција и сака да изгради објект во кој ќе се 
овозможи поголем развој на стрелаштвото, 
а истиот ќе биде изграден по највисоки 
стандарди, важечки закони на локално и 
меѓународно ниво. 

 
Член 3 

 Цели кои треба да се остварат со доде-
лувањето на Договорот за ЈПП се: 

 
• Изградба на објект - стрелана од затво-

рен тип за огнено и воздушно оружје 
• Подобрување на условите за изучување 

и тренинг на стрелаштвото во Битола 
• Одржување на натпревари  
• Вработување на лица  
• Добивање на капитален објект 
• заштита на животната средина  

 
Член 4 

 Предмет на Договорот за ЈПП е:  
• Изработка на архитектонско-урбанис-

тички проект и комплетен основен 
проект за изградба на стрелана за огнено 
и воздушно оружје 

• Изградба на објект-стрелана за огнено и 
воздушно оружје 

• Формирање на друштво за посебна 
намена каде ке има нови вработувања 

• Важност на договорот за ЈПП –согласно 
Законот за концесии и ЈПП. 
 

Член 5 
 Проценета вредност и сите технички и 

економски параметри кои се основа за 
водење на постапката за склучување на 
Договорот за ЈПП ке биде определена со 
физибилити студија, а конечната вредност 
на договорот да се утврди во законска пос-
тапка со примена на моделот за еднаков 
третман и недискриминација, конкурент-
ност и транспаретност.  

 
Член 6 

Согласно член 15 од Законот за конце-
сии и јавно приватно партнерство Догово-
рот за ЈПП ќе се додели со оглас за доделу-
вање на договор за јавна набавка со ограни-
чена постапка согласно законот за јавни 
набавки Сл. Весник бр. 185/11. 
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Спроведувањето на постапката од став 1 
на овој член ќе започне најдоцна во рок од 
90 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.  

 
Член 7 

Концесионерот ќе остварува приходи од 
наплата на надоместок за користење на 
објектот исклучиво за спортски содржини-
стрелаштво во рамките на објектот, со оглед 
на тоа што објектот е строго наменски.  

 
Член 8 

 Постапката за доделување на Договорот 
за јавно приватно партнерство од член 3 на 
оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за 
спроведување на постапката формирана од 
страна на Градоначалникот на Општина 
Битола. 

 
Член 9 

 Висината на надоместокот за издавање 
на тендерската документација изнесува 
10.000,00 денари. 

  
Член 10 

 Согласноста и овластувањето на Градо-
началникот на Општина Битола за 
потпишувањето на договорот за ЈПП ја носи 
Советот на Општина Битола. 

 
Член 11 

 За се што не е регулирано во оваа 
Одлука да се почитуваат податоци од Физи-
билити студијата. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“  

 
Бр.07-24/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

трајно користење на движна ствар на ОЈУ 
Зоолошка градина Битола без надоместок 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење на движна ствар на ОЈУ 
Зоолошка градина Битола без надоместок, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење на движна 
ствар на ОЈУ Зоолошка градина Битола без 

надоместок 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола му 

дава на трајно користење на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола без надоместок движната 
ствар (доделена на трајно користење на 
Општината Битола од страна на Минис-
терството за локална самоуправа) ТМВ 
Ивеко-Магирус тип 8016А, со број на 
шасија WJMA7480MO4108447, со регистар-
ски број 297-KS-769, со година на произ-
водство 1990, и со вредност од 80.000,00 
денари. 

 
Член 2 

Градоначалникот на Општината Битола 
ќе склучи договор со ОЈУ Зоолошка гра-
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дина Битола, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар, од член 1 од 
оваа Одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-24/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ 
Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ 
Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 

од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 
и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (“Сл. гласник на Општина Битола 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
Седницата одржана на 15.07. 2013 година 
донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за донесување на ДУП за Станбена 

заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов 
 Блок 1 - Битола 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Детален урбанистички план за Станбена 
заедница бр. 4 МЗ Ѓорги Наумов Блок 1 - 
Битола 

 
Член 2 

Границата на планскиот опфат се движи: 
на север – по осовина на улица Мирка Ги-
нова, на исток по осовина на планирана 
сообраќајница по ДУП, на југ по осовина на 
улица ,,Партизанска,, и на запад по осовина 
на планирана сообраќајница по ДУП.  

Опфатот на вака предложениот ДУП 
има површина од приближно 2,5 ха. 

 
Член 3 

ДУП за ,, Станбена заедница бр. 4 МЗ 
Ѓорги Наумов Блок 1 – Битола, се состои од 
текстуален и графички дел кои се составен 
дел на ова Одлука.  

 
Член 4 

ДУП за Станбена заедница бр. 4 МЗ 
Ѓорги Наумов Блок 1 - Битола се заверува 
со потпис и печат од донесителот на планот. 

 
Член 5 

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

 
Бр.07-24/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот Урбанистички 
план за с. „Долно Оризари“ - Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот Урбанистички 
план за с. ,,Долно Оризари“ - Општина Би-
тола, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 15.07.2012 година, донесе  

ОДЛУКА 
за утврдување на приоритет на проектот  

Урбанистички план за с. „Долно Оризари“ 
- Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет 

на проектот Урбанистички план за с. ,,Дол-
но Оризари“ - Општина Битола. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА 

БЛОК 1 - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за НОВИ ГРАДСКИ ГРО-
БИШТА БЛОК 1 - Битола, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 и 55/13) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 15.07.2013 година, 
донесе 

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

ГРАДСКИ ГРОБИШТА БЛОК 1 - Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт Детален урбанис-

тички план за НОВИ ГРАДСКИ ГРО-
БИШТА БЛОК 1 - Битола 

   
Член 2 

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна 
презенатација и јавна анкета. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола”. 

 
Бр.07-24/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на иницијатива за изработка на ДУП за 
Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за 
Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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, 111/12 и 
55/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 15.07.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за Централно градско 
подрачје 2 дел Блок 8 - Општина Битола 

 Член 1 
Се прифаќа иницијативата за изработка 

на ДУП за Централно градско подрачје 2 
дел Блок 8 - Општина Битола, поднесена од 
Иванов инженеринг - Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ДУП за 
Централно градско подрачје 2 дел Блок 8 - 
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.07-24/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност за намената на инвестицијата 

1. Ја објавувам Одлуката за давање сог-
ласност за намената на инвестицијата, до-
несена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) и и член 70 од 
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Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 15.07.2013 година, ја донесе 
следнава: 

ОДЛУКА 
за давање согласност за намената на 

инвестицијата 

Член 1 
Со оваа одлука Советот на Општина 

Битола дава согласност за намена на 
инвестицијата со цел реализација на проек-
тот Урбанистички план за с. ,,Долно Ори-
зари“ - Општина Битола. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на ДУП за Урбана Четврт локалитет 
„Француски гробишта“ Блок 2 - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на ДУП за Урбана Четврт локалитет 
,,Француски гробишта,, Блок 2 - Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 
од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 
и 55/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (“Сл. гласник на Општина Битола 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 15.07.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на ДУП за Урбана Четврт 

локалитет „Француски гробишта“ Блок 2 - 
Битола, 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Детален урбанистички план за Урбана 
Четврт локалитет ,,Француски гробишта“ 
Блок 2 – Битола. 

 
Член 2 

Границите на овој плански опфат се: на 
југ осовина на пат Битола-Новаци, на севе-
розапад осовина на пат Битола – с. Долно 
Оризари, а на исток граница претставува 
границата на ДУП Урбана четврт Локалитет 
француски гробишта Блок 1,, Битола. 

Опфатот на вака предложениот План 
има површина од 5,7 ха 

 
Член 3 

ДУП за Урбана Четврт локалитет 
,,Француски гробишта“ Блок 2 - Битола, се 
состои од текстуален и графички дел кои се 
составен дел на ова Одлука.  

 
Член 4 

ДУП за Урбана Четврт локалитет 
,,Француски гробишта,, Блок 2 - Битола, се 
заверува со потпис и печат од донесителот 
на планот. 

 
Член 5 

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

 
Бр.07-24/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

потреба од изработување на Локална 
Урбанистичка Планска документација за 

изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП 
Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани 

– Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба од изработување на Локална 
Урбанистичка Планска документација за 
изградба на 10/04 КВ Трафостаница на КП 
Бр. 125/3 м.в. „Тајрови Лозја“ КО Раштани 
– Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 50-а од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ. Бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/10, 53/11, 144/12 и 55/13) и член 
70 од Статутот на Општина Битола („Сл. 
гласник на Општина Битола бр. 10/05) Со-
ветот на Општина Битола на седницата од-
ржана на 15.07.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување потреба од изработување 

на Локална Урбанистичка Планска 
документација за изградба на 10/04 КВ 

Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. 
„Тајрови Лозја“ КО Раштани – Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработу-

вање на Локална Урбанистичка Планска 

документација за изградба на 10/04 КВ 
Трафостаница на КП Бр. 125/3 м.в. ,,Тајрови 
Лозја“ КО Раштани – Општина Битола. 

Опфатот на Локалната урбанистичка 
планска документација изнесува 8,0 м2. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Бр.07-24/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на иницијатива за изработка на ДУП за 
Работна зона м.в Хераклеа - Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП за 
Работна зона м.в Хераклеа - Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот 

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

 
Бр. 08-950/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 17-а став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 
3137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 111/12 и 
55/13) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 15.07.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на ДУП за Работна зона м.в 
Хераклеа - Општина Битола 

 Член 1 
Се прифаќа иницијативата за изработка 

на ДУП за Работна зона м.в. Хераклеа - 
Општина Битола, поднесена од ДОО ,,Пре-
цизион“ - Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за 
изработка и донесување на ДУП за Работна 
зона м.в. Хераклеа - 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 Општината Битола”. 

 
Бр.07-24/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

планска документација со која ке се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Бистрица 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 Ста-
тутот на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе  

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

која ке се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во  

КО Бистрица 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба за 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Бистрица и 
тоа: 

 
• КП бр.1353 КО Бистрица 
• КП бр.1359 КО Бистрица  
• КП бр.1361 КО Бистрица 
• КП бр. 1362/2 КО Бистрица 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-24/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

планска документација со која ке се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект 
изграден во КО КРСТОАР 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправниот објект изграден во КО 
КРСТОАР, донесена на седницата на Со-
ветот на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 бр.162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе  

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

која ке се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во КО 

КРСТОАР 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба за 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправнитот објект во КО Крстоар и тоа: 
• КП бр.810/2 КО Крстоар 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

планска документација со која ке се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправниот објект 
изграден во КО МАЛОВИШТЕ  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО МАЛОВИШТЕ, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 15.07.2013 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-950/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе  

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

која ке се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден во  

КО МАЛОВИШТЕ 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба за 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправнитот објект во КО Маловиште и 
тоа: 
• КП бр.4 КО Маловиште 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 

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

усогласување на намените и вклопување 
на бесправните објекти во идна 

урбанистичко планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за усогласува-
ње на намените и вклопување на бесправ-
ните објекти во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 бр.162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 
за усогласување на намените и 

вклопување на бесправните објекти во 
идна урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со ова Одлука ќе се изврши усогласу-

вање на намените и вклопување на бесправ-
ните објекти во ДУП за реонски СРЦ-
Довлеџик-Блок 1 и тоа :  
• КП бр.5129 КО Битола 4-зграда 1 и 2  
• КП бр.5130 КО Битола 4-зграда 1 
• КП бр.5180 КО Битола 4-зграда 1,2 и 3 
• КП бр.5181 КО Битола 4-зграда 1 и 2 
• КП бр.5182 КО Битола 4-зграда 1 
• КП бр.5184 КО Битола 4-зграда 1 
• КП бр.5185 КО Битола 4-зграда 1 
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• КП бр.5190 КО Битола 4-зграда 2 
• КП бр.5192 КО Битола 4-зграда 1 
• КП бр.5197 КО Битола 4-зграда 1 
• КП бр.5198 КО Битола 4-зграда 1 и 2 
• КП бр.5200 КО Битола 4-зграда 1 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

планска документација со која ке се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Трново  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.07.2013 година, донесе  

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

која ке се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во  

КО Трново 

Член 1 
Со ова Одлука се утврдува потреба за 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Трново и тоа: 
• КП бр.105/1 КО Трново 
• КП бр.105/3 КО Трново  
• КП бр.218/6 КО Трново 
• КП бр. 218/8 КО Трново 
• КП бр.218/9 КО Трново 
• КП бр.388/8 КО Трново 
• КП бр.388/11 КО Трново 
• КП бр.404/19 КО Трново 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
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планска документација со која ке се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО НИЖЕПОЛЕ 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ке се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО НИЖЕПОЛЕ, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 15.07.2013 година. 

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

 
Бр. 08-950/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-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 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 
15.07.2013 година, донесе  

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

која ке се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во  

КО НИЖОПОЛЕ 

Член 1 
Со ова Одлука се утврдува потреба за 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО НИЖОПОЛЕ 
и тоа: 
• КП бр.89/1 КО Нижополе 
• КП бр.89/5 КО Нижополе 
• КП бр.89/8 КО Нижополе 
• КП бр. 91/3 КО Нижополе 

• КП бр.98/1 КО Нижополе 
• КП бр.98/2 КО Нижополе 
• КП бр.98/5 КО Нижополе 
• КП бр.98/6 КО Нижополе 
• КП бр.101/4 КО Нижополе 
• КП бр.103/1 КО Нижополе 
• КП бр.105/2 КО Нижополе  
• КП бр 117/1 КО Нижополе  
• КП бр.117/2 КО Нижополе 
• КП бр.117/4 КО Нижополе  
• КП бр.130 КО Нижополе 
• КП бр.133 КО Нижополе 
• КП бр.440/2 КО Нижополе 
• КП бр.445/2 КО Нижополе 
• КП бр.446/1 КО Нижополе 
• КП бр. 499/1и498/1 КО Нижополе 
• КП бр.526/2 КО Нижополе 
• КП бр.526/9 КО Нижополе  
• КП бр.528/2 КО Нижополе 
• КП бр.528/7 КО Нижополе 
• КП бр.528/15 КО Нижополе 
• КП бр.528/24 КО Нижополе 
• КП бр.596/6 КО Нижополе 
• КП бр.596/9 КО Нижополе 
• КП бр.600/13 КО Нижополе 
• КП бр.600/27 КО Нижополе 
• КП бр.600/30 КО Нижополе 
• КП бр.600/170 КО Нижополе 
• КП бр.602/8 КО Нижополе 
• КП бр.602/9 КО Нижополе 
• КП бр.620/11 КО Нижополе 
• КП бр.637/4 КО Нижополе 
• КП бр.660/2 КО Нижополе 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-24/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за условите и 
начинот за снабдување со вода за пиење 

1. Ја објавувам Одлуката за условите и 
начинот за снабдување со вода за пиење, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 46 од Законот за 

снабдување со вода за пиење и одведување 
на урбани отпадни води („Службен весник 
на РМ“ бр. 68/2004), член 22 точка 4 и член 
36 точка 1 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/2005), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 15.07.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
за условите и начинот за снабдување со 

вода за пиење 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредуваат општите 

услови за начинот за регулирање на меѓу-
себните права и обврски меѓу Општината 
Битола и Јавното комунално претпријатие 
„Водовод“ Битола (во натамошниот текст-
Претпријатието), согласно закон. 

 
Член 2 

Сите права и обврски на Општината 
Битола и Претприајтието ќе бидат предмет 
на регулирање на посебен договор за 
обезбедување на утврдено ниво на услуги за 
водоснабдување, склучен меѓу Општината 
Битола и Претпријатието, во рок од 30 дена 

од денот на влегување во сила на оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-24/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

членови во Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 

Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Општинскиот совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 15.07.2013 
година. 

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

 
Бр. 08-950/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.07.2013 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Владимир Талески 

 
 
 
 
Врз основа на член 412-414 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 54/07, 86/08 и 
98/08) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/2005), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
15.07.2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови во Општинскиот 
совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата Битола 

1. За членови во Општинскиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата 
Битола се именуваат: 

Претседател – Зоран Јошевски 
Членови: 
– Кристи Бомбол 
– Владе Ласовски 
– Сотир Костовски 
– Сашо Мицевски 
– Зоран Соклевски 
– Владимир Прчковски 
 
2. Членовите во Општинскиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата 
Битола се именуваат за време од четири 
години. 

3. Со денот на влегувањето во сила на 
ова Решение, престанува да важи Реше-
нието за именување членови во Општин-
скиот совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 18/09). 

4. Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.07-24/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.07.2013 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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