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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 Измените и 

дополнувањата на Буџетот на Општината 
Битола за 2014 година 

1. Ги објавувам Измените и дополну-
вањата на Буџетот на Општината Битола за 
2014 година, донесени на седницата на Со-
ветот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 12, година XLV 
Четврток, 02.10.2014 

Битола 
 

e-mail:bitola@t-home.mk 
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ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 333 

 
 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 334 

 
 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 335 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 336 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 337 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 338 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 339 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 340 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 341 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 342 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 343 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 344 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 345 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 346 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 347 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 348 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 349 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 350 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 351 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 352 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 353 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 354 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 355 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 356 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 357 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 358 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 359 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 360 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 361 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 362 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 363 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 364 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 365 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 366 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 367 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 368 
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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 извршување 
на Буџетот на Општината Битола за  

2014 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за 2014 го-
дина, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.09.2014 
година. 

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

 
Бр. 08-1321/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ број 
5/2002), член 23 став 8 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоу-
права („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 61/2004, 96/2004 и 156/09), и 
член 22 и 70 од Статутот на Општината Би-
тола („Службен гласник на Општината Би-
тола“ број 10/2005), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.09.2014 
година, донесе 

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

извршување на Буџетот на Општината 
Битола за 2014 година 

Член 1 
 Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Битола за 2014 година донесена на 
седницата број 14 од Советот на Општина 
Битола одржана на ден 26.12.2013 година 
објавена во („Службен гласник на Општина 

Битола“ бр 18/2013), се врши измена и 
дополнување и тоа:  

 
Член 2 

Во членот 13: став (1) алинеа 1 процен-
тот од 5% се заменува со 4%, 

Во истиот член во став (2) во алинеите 1, 
2, 3, процентот 5% се заменува со 4%. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-25/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 во чиј 
плански опфат влегува и КП бр.1614/2 КО 
Битола 5 м.в. Индустриски пат - Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на иницијатива за изработка на ДУП во чиј 
плански опфат влегува и КП бр.1614/2 КО 
Битола 5 м.в. Индустриски пат - Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 плани-
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рање („Службен 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 („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на иницијатива за 

изработка на на ДУП во чиј плански опфат 
влегува и КП бр.1614/2 КО Битола 5 м.в. 

Индустриски пат - Општина Битола 

Член 1 
Се прифаќа иницијативата поднесена од 

Никола Стефановски од Битола, за изработ-
ка на ДУП во чиј плански опфат влегува и 
КП бр.1614/2 КО Битола 5 м.в. Индустриски 
пат - Општина Битола. 

 
Член 2 

Финансирањето на постапката за изра-
ботка на ДУП во чиј плански опфат влегува 
и КП бр.1614/2 КО Битола 5 м.в. Индус-
триски пат - 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.07-25/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 ставање вон 
сила на Одлуки за постапка за изработка и 

донесување на детални урбанистички 
планови и Одлука за утврдување на 

детален урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за ставање вон 
сила на Одлуки за постапка за изработка и 
донесување на детални урбанистички пла-
нови и Одлука за утврдување на детален 
урбанистички план, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 29-а од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македо-
нија“ 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 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 30.09.2014 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за ставање вон сила на Одлуки за 

постапка за изработка и донесување на 
детални урбанистички планови и Одлука 
за утврдување на детален урбанистички 

план 

Член 1 
Со оваа Одлука се ставаат вон сила 

следните Одлуки донесени од Советот на 
Општина Битола:  

Одлука за пристапување кон измени и 
дополнување ДУП за урбана единица 8, 
Урбан Модул 1 Битола бр. 07- 656/ 7 од 
29.06.2004 г. („Службен гласник на Општи-
на Битола“ бр. 6/2004 ) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Месна Заедница Даме Груев 
Урбан Модул 2- Битола бр. 07-1232/10 
12.06.2006 г. („Службен гласник на Општи-
на Битола“ бр. 12/2006 ) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Блок 21 – Битола бр. 07-3099/16 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  
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од 20.11.2007 г. („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 18/2007) 

Одлука за отпочнување постапка за прис-
тапување кон изработка и донесување на 
ДУП за Стрчин Блок 5 – Битола бр. 07-
3099/17 од 20.11.2007 г. („Службен гласник 
на Општина Битола“ бр. 18/2007) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Стрчин Блок 3 – Битола бр. 07-
364/15 од 25.02.2008 г. (Службен гласник на 
Општина Битола бр. 3/2008) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на Урбанистички план вон населено место 
Крклинско Патче КО Кукуречани – Опш-
тина Битола бр. 07-364/ 22 од 25.02.2008 г. 
(Службен гласник на Општина Битола бр. 
3/2008 ) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Урбанистичка единица 5 – Блок 
6 Битола бр. 07-609/36 од 31.03.2010 г. 
(Службен гласник на Општина Битола бр. 
4/2010) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Брусничко Лавчански реон 1 дел 
Блок 5 – Битола, КО Битола бр. 07-148/8 од 
31.01.2011 г. („Службен гласник на Опш-
тина Битола“ бр. 1/2011) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Буковски мост Блок 1 – Битола 
бр. 07-1564/61 од 25.07.2011 г. („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.10/2011) 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Г.П. 1.1 за антенски столб за 
радиорелејна мрежа на КП бр. 749/1, КО 
Битола, Општина Битола бр. 07-2886/18 од 
30.11.2011 г. („Службен гласник на Опш-
тина Битола“ бр.16/2011) 

 Одлука за утврдување на ДУП за Г.П. 
1.1 за антенски столб за радиорелејна мрежа 
на КП бр. 749/1, КО Битола, Општина 
Битола бр. 07-299/15 од 16.02.2012 („Служ-
бен гласник на Општина Битола“ бр.2/2012) 

Одлука за отпочнување постапка за прис-
тапување кон изработка и донесување на 
ДУП за Јени Маале 2 дел Блок А- Општина 
Битола бр. 07-299/6 од 16.02.2012 г. 

(Службен гласник на Општина Битола бр. 
2/2012) 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

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 бесправниот објект изграден во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на Репу-
блика Македонија„ бр. 56/2011 и 
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бр. 162/2012) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 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 

Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во КО Крстоар со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1. КП бр.66/3 КО Крстоар 
2. КП бр.62/5  КО Крстоар   

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

Раштани во идна урбанистичко планска 
документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 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 

Раштани 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 идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
КП бр.125/2 КО Раштани со намена Г-

производство  
КП бр. 338/4 КО Раштани со намена А -

домување 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-25/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

Драгожани во идна урбанистичко планска 
документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Драгожани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 56/2011 и 162/2012) 
и член 70 од Статутот на Општина Битола 

(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.09.2014 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 

Драгожани во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.843 во КО 
Драгожани со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација.   

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

Кажани во идна урбанистичко планска 
документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
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планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправниот објект изграден во КО 
Кажани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 година, донесе  

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

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

Кажани во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.333 во КО 
Кажани со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација. 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-25/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Брусник во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 „Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 56/2011 и 162/2012) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Бито“ бр. 
10/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.09. 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 
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Брусник во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1.КП бр.97/1  КО Брусник  
2.КП бр.97/2  КО Брусник  
3.КП бр.1025  КО Брусник 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-25/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 од-
ржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09. 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.76/2 КО Бистрица 
2. КП бр.238 КО Бистрица  
3. КП бр.262/1 КО Бистрица   
4. КП бр.943 КО Бистрица  
5. КП бр.1020/1 КО Бистрица 
6. КП бр.1015/2 КО Бистрица 
7. КП бр.1168 КО Бистрица 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-25/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Породин 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 Породин во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола „Службен глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09.2014 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 
Породин 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 Породин со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр.436 КО Породин 
2. КП бр.765 КО Породин  
3. КП бр.766 КО Породин   
4. КП бр.771 КО Породин  
5. КП бр.773 КО Породин  
6. КП бр.782 КО Породин 
7. КП бр.815/1  КО Породин  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
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на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09. 2014 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.878 КО Крклино 
2. КП бр.919 КО Крклино  
3. КП бр.1344/2 КО Крклино   
4. КП бр.1376 КО Крклино  
5. КП бр.1435 КО Крклино  
6. КП бр.1460 КО Крклино  
7. КП бр.1512/4 КО Крклино  
8. КП бр.1764КО  Крклино  
9. КП бр.1796/2КО  Крклино  
10. КП бр.1825/1КО  Крклино 
11. КП бр.2164/2КО  Крклино   

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-25/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09.2014 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 урбанис-
тичко планска документација: 

 
1. КП бр.1030 КО Логоварди 
2. КП бр.1126 КО Логоварди  
3. КП бр.1147 КО Логоварди   
4. КП бр.1149 КО Логоварди 
5. КП бр.1604 КО Логоварди 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лавци во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Лавци во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
  
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 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 
Лавци во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.1047 КО Лавци  
2. КП бр.1552 КО Лавци  
3. КП бр.1553 КО Лавци  
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Член 2 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-25/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 
Братиндол 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 Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 

Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 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 
Братиндол 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 Братиндол со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр.421/5 КО Братиндол 
2. КП бр.428/2 КО Братиндол  
3. КП бр.452 КО Братиндол  
4. КП бр.583/1 КО Братиндол 
5. КП бр.608/4 КО Братиндол  
6. КП бр.613/3 КО Братиндол 
7. КП бр.706/1 КО Братиндол  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
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бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Службен глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09. 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 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Дихово со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
 
1. КП бр.655/2 КО Дихово 
2. КП бр.684/31 КО Дихово  

3. КП бр.684/32 КО Дихово   
4. КП бр.692/1 КО Дихово 
5. КП бр.778/27 КО Дихово 
6. КП бр.834/3 КО Дихово 
7. КП бр.920/1 КО Дихово 
8. КП бр.767/2 КО Дихово 
9. КП бр.763/3 КО Дихово 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05), Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Трново со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 
1. КП бр.236/1 КО Трново 
2. КП бр.260/5  КО Трново 
3. КП бр.386/1 КО Трново  
4. КП бр.403/12 КО Трново 
5. КП бр.437 КО Трново 
6. КП бр.460/2 КО Трново 
7. КП бр.587 КО Трново 
8. КП бр.697 КО Трново  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 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 
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бесправните објекти во КО Долно Оризари 
со намена А-домување во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
1. КП бр.911 КО Долно Оризари 
2. КП бр.1098 КО Долно Оризари  
3. КП бр.1163 КО Долно Оризари  
4. КП бр.1212 КО Долно Оризари  
5. КП бр.1246 КО Долно Оризари  
6. КП бр.1400 КО Долно Оризари  
7. КП бр.1721/2 КО Долно Оризари  
8. КП бр. 97/2 с.Долно Оризари  
 (КО Битола 5)   

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. КП бр.217 КО Нижеполе 
2. КП бр.218 КО Нижеполе 
3. КП бр.304 КО Нижеполе 
4. КП бр.330 КО Нижеполе 
5. КП бр.360 КО Нижеполе  
6. КП бр.385/2 КО Нижеполе 
7. КП бр.387/1 КО Нижеполе  
8. КП бр.462/3 КО Нижеполе 
9. КП бр.433/2 КО Нижеполе 
10. КП бр.460/9 КО Нижеполе 
11. КП бр.460/400 КО Нижеполе 
12. КП бр.528/16 КО Нижеполе 
13. КП бр.555 КО Нижеполе 
14. КП бр.593/2 КО Нижеполе 
15. КП бр.620/12 КО Нижеполе 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.07-25/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 

Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09.2014 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.161 КО Буково 
2. КП бр.167 КО Буково 
3. КП бр.188 КО Буково 
4. КП бр.191 КО Буково 
5. КП бр.255 КО Буково 
6. КП бр.256 КО Буково 
7. КП бр.280 КО Буково 
8. КП бр.361 КО Буково 
9. КП бр.410 КО Буково 
10. КП бр.850 КО Буково 
11. КП бр.1135 КО Буково 
12. КП бр.1928/1 КО Буково 
13. КП бр.3506 КО Буково 
14. КП бр.3511 КО Буково  
15. КП бр.3759 КО Буково 
16. КП бр.3875 КО Буково 
17. КП бр.3889 КО Буково 
18. КП бр.3930 КО Буково 
19. КП бр.3931 КО Буково 
20. КП бр.3932 КО Буково  

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 384 

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 
Кукуречани 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 Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.09. 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 
Кукуречани 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 Кукуречани 
со намена А-домување во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
1. КП бр.1500/2 КО Кукуречани 
2. КП бр.1525 КО Кукуречани  
3. КП бр.1991/1 КО Кукуречани 
4. КП бр.2021 КО Кукуречани  
5. КП бр.2030 КО Кукуречани  
6. КП бр.2037 КО Кукуречани  
7. КП бр.2040 КО Кукуречани  
8. КП бр.2058 КО Кукуречани  
9. КП бр.2109 КО Кукуречани 
10. КП бр.2121 КО Кукуречани 
11. КП бр.2130 КО Кукуречани 
12. КП бр.2155 КО Кукуречани  
13. КП бр.2246 КО Кукуречани 
14. КП бр.2253/1 КО Кукуречани  
15. КП бр.2254 КО Кукуречани 
16. КП бр.2255/1 КО Кукуречани  
17. КП бр.2292 КО Кукуречани  
18. КП бр.2305 КО Кукуречани  
19. КП бр.2307 КО Кукуречани  
20. КП бр.2563 КО Кукуречани  
21. КП бр.2574 КО Кукуречани  
22. КП бр.2577 КО Кукуречани 
23. КП бр.2619 КО Кукуречани  
24. КП бр.2658 КО Кукуречани  
25. КП бр.2696/2 КО Кукуречани 
26. КП бр.2835/1 КО Кукуречани 
27. КП бр.4532 КО Кукуречани  
28. КП бр.4741/1 КО Кукуречани 
29. КП бр.4774 КО Кукуречани 
30. КП бр.4898 КО Кукуречани 
31. КП бр.4991 КО Кукуречани   
32. КП бр.5008 КО Кукуречани 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 385 

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 бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола од-
ржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Службен глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09.2014 година, донесе  

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

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

документација 

 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.487 (зграда бр.1  
    и зграда бр.2)       КО Горно Оризари 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 промена на 
собраќајната инфраструктура 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 
промена на собраќајната инфраструктура и 
вклопување на бесправните објекти во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.09.2014 година. 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 02.10.2014 

 

СТР. 386 

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

 
Бр. 08-1321/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општина Битола („Службен гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.05.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши промена на 
собраќајната инфраструктура и 

вклопување на бесправните објекти во 
идна урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со ова Одлука се утврдува потреба од 

донесување на нова урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на трасата на собраќајната инфраструктура 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација ДУП за Урбана четврт 
17 и вклопување на бесправните објекти на 
идна урбанистичко планска документација 
КП бр.17751/1  КО Битола 800  
 (зграда бр.1 и 2-деловен  
 објект) 
КП бр.17751/2  КО Битола 800  
 (зграда бр.1-деловен  
 објект) 
КП бр.16850/2 КО Битола 800  
 (зграда бр.4) 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-25/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 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 промена на 
собраќајната инфраструктура 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 
промена на собраќајната инфраструктура и 
вклопување на бесправните објекти во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.09.2014 година. 

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

 
Бр. 08-1321/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 6 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09.2014 година, донесе  

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

со која ќе се изврши промена на 
собраќајната инфраструктура и 

вклопување на бесправните објекти во 
идна урбанистичко планска документација 

 



ЧЕТВРТОК 02.10.2014 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  

 

СТР. 387 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на нова урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши промена 
на трасата на собраќајната инфраструктура 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација ДУП за ЦГП 1 ДЕЛ и 
вклопување на бесправните објекти на идна 
урбанистичко планска документација 

 
1. КП бр.7425 КО Битола  

 
 Член 2 

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

 
Бр.07-25/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

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 бесправниот објект изграден во КО 
Барешани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.09.2014 година. 

 
 

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

 
Бр. 08-1321/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.10.2014 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.09.2014 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 

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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во КО Барешани со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр.1196 КО Барешани 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-25/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.09.2014 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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