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Врз 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 Финансискиот план и 
Програма за работа на  ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг 
Битола за 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план и Програма за работа на 
ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инженеринг Битола за 2016 го-
дина, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2016 
година. 

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

 
 

Бр. 08-94/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансискиот план и 

Програма за работа на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола за 2016 година 

1. Се усвојува Финансискиот план и 
Програма за работа на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 
Битола за 2016 година. 

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

 
Бр.09-03/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишната програма за работа 
на Советот на млади на Општина Битола за 

2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на Советот 
на млади на Општина Битола за 2016 
година, донесен на седницата на Советот на 
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Општината Битола одржана на 29.01.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-94/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата одр-
жана на 29.01.2016 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма за 

работа на Советот на млади на Општина 
Битола за 2016 година 

1. Се усвојува Годишната програма за 
работа на Советот на млади на Општина 
Битола за 2016 година. 

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

 
Бр.09-03/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

благајничкиот максимум 

1. Ја објавувам Одлуката за опреде-
лување на висината на благајничкиот мак-
симум, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-94/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/2002) член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08) и член 7а од За-
конот платен промет („Службен весник на 
РМ“ бр. 32/1, 50/01, 52/01, 37/02, 41/02, 
61/02, 42/03 и 13/06), Советот на Општина 
Битола, на седницата одржана на 29.01.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за определување на висината на 

благајничкиот максимум 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината 

на благајничкиот максимум што може да се 
подигни и држи во готови пари. 

 
Член 2 

Висината на благајничкиот максимум на 
готови пари кој може да се држи во 
благајната изнесува 100.000,00 денари 

Висината на благајничкиот максимум на 
готови пари-девизни средства кој може да 
се држи во касата изнесува до 

 - 3.000 евра од програма АО 
 - 3.000 евра од програма ЕО  
 - 3.000 евра од програма ДО 
Висината на бонови за гориво која може 

да се држи во благајна изнесува 200.000 
денари, и тоа 100.000 денари од програма 
ЕО и 100.000 денари од програма ЊО 

 
Член 3 

Средствата од благајничкиот максимум 
може да се користат за плаќање на произ-
води и услуги кои поединечно не може да 
бидат повеќе од 6.000 денари. 
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Член 4 
Условите и начинот на наплата како и 

располагањето и плаќањето со пари ќе биде 
согласно Упатството донесено од страна на 
Министерот за финансии. 

  
Член 5 

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

 
 Бр.09-03/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП 

„Водовод“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измена и допол-
нување на Статутот на ЈКП „Водовод“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
РМ„ бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 

Општината Битола на седницата одржана на 
29.01.2016 година, донесе 

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

измена и дополнување на Статутот на ЈКП 
„Водовод“ - Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Статутот на 
ЈКП „Водовод“-Битола бр.02-51/7 од 
15.01.2016 година, донесена од Управниот 
одбор на претпријатието на ден 15.01.2016 
година.  

2.Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 

 
Бр.09-03/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

воспоставување меѓуопштинска соработка  
помеѓу Општина Битола и Општина Могила  

1. Ја објавувам Одлуката за воспоста-
вување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-94/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 4 став (3) од Законот 
за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седница одржана на 29.01.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за воспоставување меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила  

Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска сора-

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

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Оваа меѓуопштинска соработка се воспо-
ставува за период една година почнувајки 
од денот на потпишување на Договорот за 
воспоставување на меѓуопштинска соработ-
ка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила.  

 
 

 Член 4 
Ова одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот денот на објавување во „Службен 
гласник на општината Битола“.  

  
Бр.09-03/7                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 оттуѓување 

на градежно земјиште сопственост на 
Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за оттуѓување 
на градежно земјиште сопственост на 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 12 став (2) од Законот 

за градежно земјиште („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011, 
53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 
163/2013), член 36, 50 и 66 од Законот за 
локална самоупрва („Сл весник на РМ“ бр 
05/02), член 22 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл гласник на 
Општината Битола“ 10/05 и 17/08), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 29.01.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за оттуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Општина Битола  
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Член 1  
Со оваа Одлука Општина Битола ќе врши 

оттуѓување на недвижен имот - градежно 
изградено земјиште сопственост на Опш-
тина Битола што претставува земјиште под 
објект и земјиште во рамки на градежна 
парцела со површина од 1772м2 согласно 
ДУП за „Североисточна стамбена зона“ 
Битола. 

Се врши оттуѓување на дел од КП.бр. 
2791 или новоформирана КПбр. 2791/2 со 
површина од 80м2, дел од КП.бр. 2791 или 
новоформирана КП.бр. 2791/3 со површина 
од 114м2, КП.бр. 2797/1 со површина од 
400м2, КП.бр. 2797/2 со површина од 948м2 
и КП.бр. 2797/3 со површина од 230м2 сите 
запишани во имотен лист 70076 КО Битола 
4 сопственост на Општина Битола врз кој е 
изграден објект - интернат за средношкол-
ска младина сопственост на Друштво за 
трговија на големо и мало Зоран Атана-
совски „ВЕСТ“ увоз -извоз ДООЕЛ Битола. 

 
Член 2 

 Оттуѓувањето на недвижниот имот од 
член 1 на оваа Одлука ќе се врши со 
непосредна спогодба согласно постапка 
предвидена со Законот за градежно земјиш-
те по цена определена врз основа на 
проценетата вредност на овластен про-
ценител.  

 
Член 3 

 По донесување на оваа Одлука Градо-
началникот на Општина Битола ќе склучи 
договор со кој ќе се утврдат меѓусебните 
права и обврски меѓу купувачот и отту-
ѓувачот. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-03/8                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општината 

Битола за 2016 година 

1. Ја објавувам Програмата за дополну-
вање на Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15 
и 193/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.01.2016 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола за 2016 година 

1. Во Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр.16/15), се врши дополну-
вање на начин што во Дел II, точка 18.2-
Урбанистички планови вон населено место 
(УПВНМ), се додава една нова точка: 

 „18.2.11 УПВНМ за изградба на објекти 
со намена Г2, Г3 и Г4 м.в. „Мало Поле“ КО 
Битола 5-Општина Битола“. 
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2. Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-03/9                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 Општ акт за село Кишава и утврдување 
на услови за начинот на градење во село 

Кишава - Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Кишава и утврдување 
на услови за начинот на градење во село 
Кишава - Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 84 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
Весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15) и член 70 
од Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08) и во врска со член 22, 36 и 50 од 
Законот за локална самоуправа („Сл. весник 
на РМ бр. 5/02), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 29.01.2016 
година, донесе 

 
 

О Д Л У К A 
за донесување на Општ акт за село 
Кишава и утврдување на услови за 

начинот на градење во село Кишава - 
Oпштина Битола, за кое нема 

урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Кишава се изгот-

вува согласно Годишната програма за урба-
нистичко планирање на Општина Битола за 
2015 година, донесена од Советот на 
општината Бр. 07-40/21 од 25.12.2014 год. 

 
Член 2 

 Предлог - Одлуката е одобрена од Коми-
сијата назначена со Решение број 08- 694 од 
08-06-2015 година од Градоначалникот на 
Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерство за транспорт и 
врски со број 25-16951/2 од 21.12.2015 год.  

 
Член 3 

 Предлог – Одлуката за Општ акт за село 
Кишава е изготвена од правно лице дооел 
„НИМАЕР“ д.е. Скопје кое поседува 
лиценца согласно член 16 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ, бр. 199/14 и 44/15).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи, текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел – 
табеларен приказ на планираните содржини 
издвоени по површина и намена на 
земјиштето и графички прилози: 
- Архивски оригинал на катастарски план со 
граница на плански опфат....................1:2500 
- Извод од претходно изготвена планска 
документација ....………......…............ 1:2500 
- Сообраќајна поврзаност со поширокото 
опкружување…....................................1:10000 
- Граница на плански опфат на селото, 
наменски зони и сообраќајна 
поврзаност..............................................1:2500 

 
Член 5 

 Графичкиот прилог од општиот акт е 
изработен на дигитализирани катастарски 
планови. 
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Член 6 
 Со Одлуката за Општ акт за село 

Кишава се утврдува граница на плански 
опфат на село Кишава со вкупна површина 
од 18.25ха. Границата на селото графички и 
текстуално е опишана со дефинирани 
координати на сите прекршни точки. 

Планскиот опфат лежи на територијата 
која како крајни точки ги има следните 
координати: 

 
  X Y 

T1 526471.8459 527137.0547 
T2 526473.2409 527130.0507 
T3 526483.9457 527124.9338 
T4 526493.4520 527126.8168 
T5 526502.3488 527108.8172 
T6 526511.1871 527109.8799 
T7 526526.8892 527108.0877 
T8 526532.6103 527108.0877 
T9 526523.3321 527092.1467 

T10 526520.4415 527089.4792 
T11 526537.7318 527083.0273 
T12 526545.0639 527080.8880 
T13 526556.1417 527081.1687 
T14 526561.4328 527073.1717 
T15 526567.0342 527068.8286 
T16 526563.2162 527058.8164 
T17 526570.2367 527048.3156 
T18 526576.6297 527045.4700 
T19 526581.3092 527047.5231 
T20 526600.1794 527053.4313 
T21 526624.1251 527049.5621 
T22 526635.4700 527045.9201 
T23 526635.9144 527033.1257 
T24 526635.1292 527023.8067 
T25 526631.9243 526997.2362 
T26 526642.6588 526997.7321 
T27 526657.8415 526999.8871 
T28 526661.0382 526999.8871 
T29 526659.6410 526977.8485 
T30 526658.6314 526974.1807 
T31 526654.3859 526960.4494 
T32 526657.4386 526955.1621 
T33 526661.7404 526952.6752 
T34 526659.6338 526948.6519 

T35 526670.8891 526944.7222 
T36 526694.3628 526942.7088 
T37 526716.5349 526939.9379 
T38 526719.7186 526942.6539 
T39 526722.7755 526978.5623 
T40 526732.2396 526978.5623 
T41 526745.2267 526970.4907 
T42 526755.3603 526966.2990 
T43 526762.3296 526999.8089 
T44 526770.7205 527018.9685 
T45 526765.8220 527023.3473 
T46 526773.1972 527035.4294 
T47 526778.0156 527046.7319 
T48 526797.9486 527047.9821 
T49 526800.9167 527063.5675 
T50 526811.8729 527063.4553 
T51 526825.6714 527064.0689 
T52 526829.7660 527072.1271 
T53 526853.1922 527068.4086 
T54 526898.9570 527064.9440 
T55 526900.8320 527063.0781 
T56 526901.4477 527044.9754 
T57 526900.3960 527036.3398 
T58 526898.5344 527030.1833 
T59 526892.9507 527022.1465 
T60 526888.2385 527000.6709 
T61 526886.2988 526995.0701 
T62 526886.2326 526981.0235 
T63 526903.7283 526975.3442 
T64 526934.0506 526974.7841 
T65 526938.7293 526970.2720 
T66 526944.2795 526966.4841 
T67 526952.1321 526967.2326 
T68 526965.1269 526963.3154 
T69 526965.5519 526966.3161 
T70 526970.0818 526965.6745 
T71 526982.2884 526975.1532 
T72 526990.3854 526983.7567 
T73 526994.4092 526985.4970 
T74 526998.3478 527000.1210 
T75 526999.0793 527015.8585 
T76 527001.9562 527031.2462 
T77 527000.3577 527044.2750 
T78 526994.0718 527052.4352 
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T79 526996.3644 527055.1113 
T80 527014.1631 527058.0525 
T81 527053.1745 527058.1528 
T82 527058.2371 527094.1939 
T83 527085.4471 527093.4203 
T84 527095.6555 527102.3276 
T85 527102.0610 527112.5190 
T86 527101.9703 527131.5821 
T87 527103.3836 527144.4799 
T88 527092.3071 527161.3587 
T89 527093.1008 527172.0372 
T90 527033.1711 527173.0079 
T91 527031.4884 527168.2549 
T92 527014.5470 527169.7075 
T93 527012.5220 527177.3481 
T94 527011.7782 527196.3957 
T95 527013.9977 527224.7729 
T96 527044.5186 527227.7041 
T97 527061.3773 527231.9115 
T98 527054.6175 527250.3498 
T99 527049.3329 527264.0292 

T100 527049.1990 527271.4665 
T101 527041.0723 527290.5543 
T102 527037.0604 527305.4613 
T103 527029.0932 527304.6474 
T104 527013.3146 527301.9073 
T105 527005.6188 527329.0025 
T106 527007.5463 527329.1641 
T107 527006.1559 527345.7409 
T108 527002.4276 527348.8829 
T109 526997.8460 527359.9489 
T110 526997.8460 527365.4444 
T111 526988.4460 527372.9120 
T112 526978.8453 527371.9857 
T113 526940.4060 527360.5666 
T114 526930.2051 527389.0889 
T115 526960.6888 527401.1005 
T116 526959.0202 527416.8089 
T117 526955.3039 527430.9236 
T118 526953.2200 527433.2312 
T119 526911.1283 527412.6894 
T120 526900.6254 527403.7028 
T121 526896.8366 527402.7478 
T122 526896.4215 527403.9197 

T123 526893.2403 527402.7927 
T124 526894.3412 527401.5780 
T125 526890.6574 527398.2391 
T126 526886.2475 527413.9296 
T127 526881.9083 527422.7068 
T128 526867.6490 527415.6572 
T129 526838.5250 527405.6403 
T130 526828.0296 527398.3792 
T131 526822.0321 527406.3617 
T132 526813.3047 527413.9502 
T133 526798.2288 527400.3048 
T134 526792.3378 527396.6142 
T135 526772.1897 527418.4817 
T136 526755.3487 527404.5695 
T137 526738.7931 527394.1189 
T138 526731.2521 527389.0888 
T139 526724.5805 527383.6901 
T140 526710.3219 527365.0006 
T141 526669.7694 527346.6246 
T142 526668.6916 527341.9915 
T143 526661.5797 527334.2856 
T144 526651.6631 527324.8026 
T145 526649.7562 527317.1707 
T146 526625.0528 527309.1918 
T147 526600.3461 527310.1677 
T148 526596.9223 527304.0968 
T149 526593.8333 527285.7796 
T150 526580.8694 527277.3807 
T151 526568.5069 527268.4506 
T152 526562.1360 527266.5426 
T153 526550.3234 527270.2936 
T154 526539.0552 527268.6024 
T155 526527.0125 527260.5814 
T156 526529.5129 527255.4003 
T157 526529.7726 527249.3954 
T158 526543.9229 527217.8469 
T159 526540.7839 527216.6234 
T160 526527.4587 527208.3875 
T161 526515.2138 527192.6374 
T162 526514.0165 527185.2851 
T163 526512.1530 527185.5453 

  
 
Границата на планскиот опфат е при-

кажана со линија која ги поврзува сите 
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прекршни точки, означени со редни броеви 
од Т1 до Т163, а за секоја точка табеларно 
се дадени параметрите по x и y координати. 

 
Член 7 

 Со општиот акт се утврдуваат групите 
на класи на намени во рамките на 
планскиот опфат со име за секоја наменска 
зона пооделно согласно член 24 од Правил-
никот за стандарди и нормативи за урбанис-
тичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 
142/15). 

Во рамките на планскиот опфат на село 
Кишава се утврдени повеќе групи на класи 
на намена: 
А. Домување, односно класите на намени:  

А0 – Домување во станбени куќи со 
посебен режим 

А1 – Домување во станбени куќи 
А3 – Групно домување  

Б. Комерцијални и деловни намени, 
односно класата на намена:  

Б4 – Деловни простории 
 

В. Јавни институции, односно класите на 
намени:  

В1 – Образование и наука 
В2 – Здравство 
В5 – Верски институции 

Г. Производство, дистрибуција и сервиси, 
односно класите на намени:  

Г3 - Сервиси 
Г4 - Стоваришта 

Д. Зеленило, спорт, рекреација и мемо-
ријални простори, односно класите на 
намена: 

Д3 – Спорт и рекреација 
Д2 – Заштитно зеленило 
Д4 – Меморијални простори 

Е. Инфраструктура, односно класите на 
намени:  

Е1 - Комунална инфраструктура 
Суводолица(Река) 

 
Член 8 

 Со Предлог – Одлуката за Општ акт за 
село Кишава се дефинирани сите постојни 
влезни и излезни правци во селото и него-
вата сообраќајна поврзаност со поширокото 
опкружување,  

 Со Предлог – Одлуката за Општ акт за 
село Кишава се дефинира пристапот до 

градбите и начинот на решавање на 
стационарниот сообраќај, кој треба да е во 
согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ, бр. 142/15). 

 Доколку не е обезбеден колски пристап 
до парцелата и ако инвеститорот не може 
сам да го обезбеди, не може да се утврдат 
услови за градба. 

 
Член 9 

 Утврдувањето на условите за градба на 
објектите во рамките на утврдените 
наменски зони во графичкиот приказ, се 
врши според конкретните услови на лице 
место, одредбите на оваа одлука, законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
подзаконските акти кои произлегуваат од 
истиот закон. 

 
Член 10 

 Формирањето на градежната парцела, 
површината за градба, висината на објек-
тите, процентот на изграденост и коефи-
циент на искористеност да се во согласност 
со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање(Сл.весник на 
РМ, бр. 142/15).  

 При формирањето на градежните пар-
цели потребно е да се почитуваат имотно 
правните односи, односно една или повеќе 
катастарски парцели да преставуваат гра-
дежна парцела.  

 Површината за градење може да се про-
тега во рамки на една или повеќе катас-
тарски парцели, при што минималното 
растојание од површината за градење до 
границата на парцелата кон постоечката 
сообраќајница не треба да е помало од три 
(3) метри, согласно член 37, 38, 39 и 40 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, 
бр. 142/15). 

 
Член 11 

 Со Предлог-Одлуката за Општ акт за 
село Кишава се дефинира просторната ор-
ганизација и условите за градење во селско 
стопански двор.  

 Во рамките на градежните парцели со 
класа на намена А1 (домување во станбени 
куќи – селско стопански дворови) освен 
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објектот за домување, можат да се пред-
видат и помошни градби во функција на 
селско стопанскиот двор (штали, скла-
дишта, гаражи и сл.)  

 
Член 12 

 Со Предлог – Одлуката за Општ акт за 
село Кишава се дефинира начинот на 
реализација на инфраструктурните водови и 
градби. Изградбата на инфраструктурни во-
дови и градби е планирано според изра-
ботен проект за инфраструктура. Проектот 
за инфраструктура се изработува согласно 
чл.52 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 
199/14 и 44/15). 

 Постојната инфраструктурна мрежа (во-
довод, канализација и електрика) да овоз-
можи да се приклучи на мрежата секој 
објект со основна група на класи на намена  

А- домување, Б- Деловни и комерцијални 
намени, В- јавни институции, Г- произ-
водство, дистрибуција и сервиси и Д- зе-
ленило, спорт, рекреација и меморијални 
простори. 

 
Член 13 

Општиот акт за село содржи табели со 
Билансни споредбени показатели во кои се 
прикажани планираните површини по 
намена на земјиштето – наменските зони, во 
однос на постојните изградени површини. 

 
Член 14 

Сите параметри за уредување на прос-
торот во планскиот опфат кои не се опфа-
тени во приложените општи услови за из-
градба на просторот од овој Општ Акт, 
мора да бидат во согласност со Правил-
никот за стандарди и нормативи за урбанис-
тичко планирање (Сл.весник на Р. Маке-
донија бр. 142/15). 

 
Член 15 

При реализација на Општиот акт во 
целост да се почитуваат одредбите од текс-
туалниот дел на општиот акт кои се 
однесуваат на целокупната инфраструк-
турна мрежав(далекувод, гасовод, траса на 
железница......), водотеците и за природните 
и вештачки водени површини што се во 
рамките на опфатот. 

Член 16 
 Графичкиот прилог кој е составен дел на 

оваа Одлука, по нејзиното донесување, се 
заверува од Градоначалникот на општина 
Битола и се доставува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот во електронски формат. 

 
Член 17 

Одредбите на оваа Одлука се приме-
нуваат до донесување на Урбанистички 
план за село. 

 
Член 18 

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

 
Бр.09-03/10                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 Општ акт за село Братиндол и 
утврдување на услови за начинот на 

градење во село Братиндол - Oпштина 
Битола, за кое нема урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Братиндол и 
утврдување на услови за начинот на 
градење во село Братиндол - Oпштина 
Битола, за кое нема урбанистички план, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-94/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 84 став (1), од За-
конот за просторно и урбанистичко плани-
рање („Службен весник на РМ бр. 199/14 и 
44/15) член 22 и 36 од Законот за локална 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.01.2016 
година, донесе 

О Д Л У К A 
за утврдување на услови за начинот на 
градење во село Братиндол-Oпштина 

Битола, за кое нема урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Братиндол се 

изготвува согласно Годишната програма за 
изработување и донесување на Општи акти 
за села на подрачјето на Општина Битола за 
2014 година, донесена од Советот на 
општината Бр. 07-08/09 од 20.05.2014 год.  

 
Член 2 

Предлог - Одлуката е одобрена од Коми-
сијата за одобрување на Предлог Одлука за 
Општ акт за село Братиндол – Општина 
Битола, назначена со решение бр. 08-950 од 
11.08.2015 година од Градоначалникот на 
Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерството за транс-
порт и врски со бр. 25-16952/2 oд 16.12.2015 
година.  

  
Член 3 

 Предлог Одлуката за Општ акт за село 
Братиндол е изготвена од правнотo лице 
ДПТИ “Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес 
кое поседува лиценца согласно член 16 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14 и 
44/15).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - 
табеларен приказ на планираните содржини 
издвоени по површина и намена на земјиш-
тето и графички прилози: 
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА 
СЕЛОТО.......................................М=1: 10 000 

2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 
Урбанистичка документација за село 
Братиндол.........................................М=1:2500 
3. Дигитализирани катастарски планови или 
архивски оригинали на  
катастарски планови ......................М=1:2500 
4. Граница на опфат на селото, наменски 
зони и сообраќајна поврзаност со 
поширокото опкружување ............ М=1:2500  
5. Споредба на граница на опфат со 
претходна урбанистичка планска 
документација..................................М=1:2500 

 
Член 5 

 Графичкиот прилог од општиот акт е 
изработен на заверени дигитализирани 
архивски оригинали на дигитализирани 
катастарски планови во M=1:2500. 

 
Член 6 

 Со Одлуката за Општ акт за село 
Братиндол се утврдува граница на опфат на 
село Братин Дол со вкупна површина од 
25,16 ha. Границата на селото графички и 
текстуално е опишана со дефинирани 
координати на сите прекршни точки. 

Опфатот лежи на територијата која како 
крајни точки ги има следните координати:  

 
1.  X=528459.5517  Y=551230.0389 
2.  X=528466.7347  Y=551215.4509 
3.  X=528475.0257  Y=551202.1669 
4.  X=528491.7637  Y=551164.6279 
5.  X=528507.4917  Y=551169.7719 
6.  X=528507.2757  Y=551189.6589 
7.  X=528504.9797  Y=551209.2529 
8.  X=528514.1197  Y=551237.7759 
9.  X=528513.1567  Y=551257.2009 
10.  X=528499.3537  Y=551266.7459 
11.  X=528500.8888  Y=551274.0086 
12.  X=528515.7467  Y=551282.3109 
13.  X=528493.9597  Y=551331.2159 
14.  X=528475.1967  Y=551354.1129 
15.  X=528437.1667  Y=551368.1759 
16.  X=528396.8307  Y=551390.1839 
17.  X=528352.8367  Y=551391.1129 
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18.  X=528371.0757  Y=551348.7359 
19.  X=528394.2387  Y=551329.5769 
20.  X=528414.3327  Y=551309.7379 
21.  X=528463.2387  Y=551269.0389 
22.  X=528458.1717  Y=551262.3689 
23.  X=528456.9587  Y=551245.4629 
1.  X=528454.0627  Y=550529.4069 
2.  X=528454.0627  Y=550529.4069 
3.  X=528454.0627  Y=550529.4069 
4.  X=528463.3777  Y=550511.5449 
5.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
6.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
7.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
8.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
9.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
10.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
11.  X=528485.6277  Y=550504.9729 
12.  X=528480.4607  Y=550503.5239 
13.  X=528483.3457  Y=550404.4815 
14.  X=528457.0547  Y=550396.6229 
15.  X=528454.0907  Y=550393.9309 
16.  X=528458.4767  Y=550387.1179 
17.  X=528457.1867  Y=550376.8249 
18.  X=528460.0137  Y=550344.4349 
19.  X=528461.8177  Y=550330.1769 
20.  X=528469.9417  Y=550301.5789 
21.  X=528474.7667  Y=550290.4464 
22.  X=528360.4712  Y=550275.6657 
23.  X=528363.0847  Y=550255.4559 
24.  X=528341.3137  Y=550244.1659 
25.  X=528320.5797  Y=550237.6859 
26.  X=528318.6617  Y=550247.2019 
27.  X=528298.6237  Y=550242.3359 
28.  X=528295.0857  Y=550253.4819 
29.  X=528295.4277  Y=550273.6869 
30.  X=528287.8767  Y=550304.6379 
31.  X=528280.6647  Y=550323.7799 
32.  X=528274.1597  Y=550361.1839 
33.  X=528264.6727  Y=550358.8789 
34.  X=528247.7097  Y=550400.5089 
35.  X=528232.3357  Y=550394.5259 

36.  X=528232.3357  Y=550394.5259 
37.  X=528232.3357  Y=550394.5259 
38.  X=528218.5017  Y=550411.8099 
39.  X=528196.9307  Y=550449.1529 
40.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
41.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
42.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
43.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
44.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
45.  X=528173.1767  Y=550480.0309 
46.  X=528190.5977  Y=550498.3689 
47.  X=528226.6217  Y=550523.7309 
48.  X=528254.1637  Y=550551.8779 
49.  X=528226.3076  Y=550548.1586 
50.  X=528220.3917  Y=550552.0629 
51.  X=528190.8357  Y=550571.5689 
52.  X=528249.6382  Y=550625.0024 
53.  X=528273.2177  Y=550612.5009 
54.  X=528297.4547  Y=550628.7859 
55.  X=528303.7177  Y=550628.0989 
56.  X=528306.7277  Y=550632.7509 
57.  X=528316.0587  Y=550649.4179 
58.  X=528325.8197  Y=550643.2239 
59.  X=528334.7627  Y=550672.9669 
60.  X=528343.7967  Y=550692.1159 
61.  X=528319.5637  Y=550707.2749 
62.  X=528299.4307  Y=550707.0069 
63.  X=528288.2577  Y=550694.4379 
64.  X=528258.6197  Y=550690.4059 
65.  X=528246.5987  Y=550685.3429 
66.  X=528218.2227  Y=550667.0479 
67.  X=528198.7547  Y=550650.0129 
68.  X=528190.5337  Y=550654.1509 
69.  X=528187.3157  Y=550666.1559 
70.  X=528180.8457  Y=550667.7409 
71.  X=528160.6737  Y=550683.0749 
72.  X=528191.6047  Y=550720.1259 
73.  X=528166.1557  Y=550730.7859 
74.  X=528141.4917  Y=550743.6069 
75.  X=528144.7877  Y=550766.7029 
76.  X=528151.7683  Y=550787.7766 

 



СРЕДА 03.02.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 13 

77.  X=528142.5967  Y=550792.0159 
78.  X=528142.5967  Y=550792.0159 
79.  X=528145.8857  Y=550809.1939 
80.  X=528147.9477  Y=550818.2229 
81.  X=528149.3807  Y=550828.4059 
82.  X=528150.3431  Y=550846.6003 
83.  X=528184.5567  Y=550848.7349 
84.  X=528233.8877  Y=550830.7139 
85.  X=528242.4247  Y=550831.0269 
86.  X=528256.6767  Y=550839.2099 
87.  X=528249.2977  Y=550859.0209 
88.  X=528234.5617  Y=550880.2139 
89.  X=528261.2617  Y=550891.9939 
90.  X=528273.2857  Y=550872.6449 
91.  X=528277.0657  Y=550866.8969 
92.  X=528300.6737  Y=550820.1749 
93.  X=528396.4417  Y=550891.5929 
94.  X=528354.5107  Y=550951.8659 
95.  X=528381.3417  Y=550968.2759 
96.  X=528407.4077  Y=550992.3329 
97.  X=528421.8577  Y=550993.8899 
98.  X=528435.1007  Y=550969.6069 
99.  X=528439.8737  Y=550950.1419 
100.  X=528447.6867  Y=550937.0689 
101.  X=528468.8577  Y=550912.9549 
102.  X=528484.7817  Y=550882.7919 
103.  X=528540.0927  Y=550919.1169 
104.  X=528544.4357  Y=550925.8479 
105.  X=528544.0267  Y=550942.4899 
106.  X=528535.3787  Y=550968.2759 
107.  X=528535.5217  Y=550988.0579 
108.  X=528541.6737  Y=551035.6019 
109.  X=528540.7477  Y=551074.8709 
110.  X=528537.5557  Y=551087.0909 
111.  X=528539.2487  Y=551094.3709 
112.  X=528540.9677  Y=551101.3039 
113.  X=528537.2327  Y=551119.7189 
114.  X=528535.5801  Y=551122.5003 
115.  X=528548.2707  Y=551130.0409 
116.  X=528569.2337  Y=551134.7799 
117.  X=528593.3997  Y=551141.6989 

118.  X=528605.3007  Y=551149.5639 
119.  X=528618.7717  Y=551159.5599 
120.  X=528680.6497  Y=551089.6979 
121.  X=528697.4217  Y=551099.1429 
122.  X=528720.7867  Y=551117.9819 
123.  X=528720.7307  Y=551127.9324 
124.  X=528720.6747  Y=551137.8829 
125.  X=528721.9897  Y=551153.7979 
126.  X=528717.0177  Y=551164.6829 
127.  X=528712.0457  Y=551175.5679 
128.  X=528708.1435  Y=551179.8722 
129.  X=528713.4367  Y=551184.6709 
130.  X=528732.5450  Y=551210.3567 
131.  X=528770.7714  Y=551196.2010 
132.  X=528773.0717  Y=551202.4129 
133.  X=528787.0067  Y=551226.1589 
134.  X=528812.8837  Y=551214.2639 
135.  X=528835.5317  Y=551193.4619 
136.  X=528852.7907  Y=551180.0349 
137.  X=528887.3697  Y=551140.0859 
138.  X=528892.8827  Y=551129.6279 
139.  X=528903.0047  Y=551104.6869 
140.  X=528895.2717  Y=551090.9689 
141.  X=528887.2877  Y=551082.7804 
142.  X=528879.3037  Y=551074.5919 
143.  X=528813.7247  Y=551037.1869 
144.  X=528805.1557  Y=551041.2649 
145.  X=528799.0377  Y=551079.3449 
146.  X=528749.0517  Y=551046.2979 
147.  X=528724.0607  Y=551034.5439 
148.  X=528709.9817  Y=551055.5809 
149.  X=528698.8087  Y=551052.7299 
150.  X=528676.7707  Y=551039.4759 
151.  X=528687.8697  Y=551013.8799 
152.  X=528705.8441  Y=550991.9543 
153.  X=528706.2332  Y=550991.2663 
154.  X=528673.1417  Y=550972.5529 
155.  X=528643.3637  Y=550956.8049 
156.  X=528670.0497  Y=550940.4169 
157.  X=528688.3957  Y=550925.2269 
158.  X=528684.5077  Y=550906.0809 
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159.  X=528677.9107  Y=550904.7049 
160.  X=528622.8437  Y=550915.8229 
161.  X=528608.4787  Y=550904.9929 
162.  X=528591.1037  Y=550907.0769 
163.  X=528568.2367  Y=550906.9889 
164.  X=528547.8037  Y=550903.4179 
165.  X=528526.6917  Y=550896.1589 
166.  X=528505.7497  Y=550881.6799 
167.  X=528489.5987  Y=550865.9969 
168.  X=528464.3077  Y=550845.8699 
169.  X=528424.5147  Y=550800.9359 
170.  X=528406.4337  Y=550767.2969 
171.  X=528438.0593  Y=550790.2445 
172.  X=528465.1717  Y=550809.6109 
173.  X=528483.3457  Y=550824.9546 
174.  X=528501.8067  Y=550836.9209 
175.  X=528520.9277  Y=550839.5639 
176.  X=528532.0002  Y=550838.3004 
177.  X=528531.6203  Y=550835.2368 
178.  X=528539.7417  Y=550792.0749 
179.  X=528539.2597  Y=550772.8039 
180.  X=528542.4957  Y=550766.8669 
181.  X=528557.5907  Y=550752.7609 
182.  X=528563.3227  Y=550747.5929 
183.  X=528585.8587  Y=550724.9449 
184.  X=528569.7587  Y=550710.9419 
185.  X=528556.2807  Y=550698.1439 
186.  X=528590.6487  Y=550670.0149 
187. X=528582.2127  Y=550667.2859 
188.  X=528562.2517  Y=550645.9619 
189.  X=528547.9827  Y=550626.6399 
190.  X=528501.5077  Y=550651.1449 
191.  X=528481.8167  Y=550657.2139 
192.  X=528481.6827  Y=550644.2879 
193.  X=528479.9867  Y=550634.8209 
194.  X=528476.5707  Y=550619.2949 
195.  X=528472.3217  Y=550601.2429 
196.  X=528468.1777  Y=550596.4608 
197.  X=528471.4387  Y=550593.6349 
198.  X=528446.9667  Y=550563.4169 
199.  X=528443.3127  Y=550560.6209 

1.  X=528919.2127  Y=550926.6179 
2.  X=528915.0557  Y=550939.1239 
3.  X=528926.9277  Y=550940.9119 
4.  X=528935.0477  Y=550944.0609 
5.  X=528968.3157  Y=550941.6509 
6.  X=528982.8327  Y=550940.6789 
7.  X=528989.3657  Y=550939.7119 
8.  X=528993.6777  Y=550941.1699 
9.  X=529012.3067  Y=550957.7659 
10.  X=529041.9037  Y=550954.5199 
11.  X=529062.4207  Y=550946.7219 
12.  X=529060.0757  Y=550930.8449 
13.  X=529070.9317  Y=550880.3999 
14.  X=529015.0297  Y=550877.6859 
15.  X=529005.0087  Y=550876.4809 
16.  X=528987.9577  Y=550891.5109 
17.  X=528968.7857  Y=550891.0309 
18.  X=528949.0497  Y=550899.1589 
19.  X=528938.7677  Y=550906.9809 
20.  X=528920.5717  Y=550923.2959 
21.  X=528919.2127  Y=550926.6179 

 
Границата на опфатот е прикажана со ли-

нија која ги поврзува сите прекршни точки, 
означени со редни броеви од 1 до 23, од 1 
до 199 и од 1 до 21, а за секоја точка табе-
ларно се дадени параметрите по x и y коор-
динати.  

 
Член 7 

 Со општиот акт се утврдуваат групите 
на класи на намени во рамките на опфатот 
со име за секоја наменска зона пооделно 
согласно член 28 од Правилникот за стан-
дарди и нормативи за урбанистичко плани-
рање (Службен весник на Република Маке-
донија, бр: 142/15). 

Во рамките на опфатот на село Бра-
тиндол се утврдени повеќе групи на класи 
на намена: 

Домување 
 A0 – Домување во станбени куќи со 

посебен режим 
 A1- Домување во станбени куќи и 

домување во станбени куќи во селско-
стопански двор. 
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 А3 – Групно домување 
Б- Комерцијални и деловни намени 
 Б1 – Мали комерцијални и деловни 

намени 
В- Јавни институции: 
 В1- Образование и наука 
 В5- Верски институции 
 Г- Производство, дистрибуција и 

сервиси: 
 Г2- Лесна индустрија 
 Г3- Сервиси 
 Г4-Стоваришта 
 Д- Зеленило и рекреација: 
Д3-Спорт и рекреација 
Д4-Меморијални простори 
Е- Инфраструктура, односно класите 

на намени: 
Е1- Комунална инфраструктура (сообра-

ќајна инфраструктура) 
Е2- Комунална супраструктура (трафо-

станица) 
 

Член 8 
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 

село Братиндол се дефинирани сите пос-
тојни влезни и излезни правци во селото и 
неговата сообраќајна поврзаност со поши-
рокото опкружување.  

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за село 
Братиндол се дефинира пристапот до 
градбите и начинот на решавање на стацио-
нарниот сообраќај, кој треба да е во соглас-
ност со Правилникот за стандарди и норма-
тиви за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија, бр: 142/15). 

Доколку не е обезбеден колски пристап 
до парцелата и ако инвеститорот не може 
сам да го обезбеди, не може да се утврдат 
услови за градба. 

 
Член 9 

Утврдувањето на условите за градба на 
објектите во рамките на утврдените намен-
ски зони во графичкиот приказ, се врши 
според конкретните услови на лице место, 
одредбите на оваа одлука, законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
подзаконските акти кои произлегуваат од 
истиот закон. 

Член 10 
 Формирањето на градежната парцела, 

површината за градба, висината на објектите, 

процентот на изграденост и коефициент на 
искористеност да се во согласност со 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија, бр: 142/15).  

 При формирањето на градежните пар-
цели потребно е да се почитуваат имотно 
правните односи, односно една или повеќе 
катастарски парцели да преставуваат гра-
дежна парцела.  

Површината за градење може да се 
протега во рамки на една или повеќе 
катастарски парцели, при што минималното 
растојание од површината за градење до 
границата на парцелата кон постоечката 
сообраќајница не треба да е помало од три 
(3) метри, согласно член 83 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање („Сл.весник на РМ“, бр.142/15). 

 
Член 11 

При реализација на општиот акт во 
целост да се почитуваат одредбите од текс-
туалниот дел на општиот акт кои се однесу-
ваат на целокупната инфраструктурна 
мрежа (далековод, гасовод, траса на желез-
ница.....), водотеците и за природните и 
вештачки водени површини што се во 
рамките на опфатот. 

 
Член 12 

 Со Одлуката за Општ акт за село Бра-
тиндол се дефинира просторната органи-
зација и условите за градење во селско -
стопански двор.  

 Во рамките на градежните парцели со 
Основна класа на намена А1 (домување во 
станбени куќи - селско-стопански дворови) 
освен објектот за домување, можат да се 
предвидат и помошни градби во функција 
на селско-стопанскиот двор (штали, скла-
дишта, гаражи и сл.). 

Член 13 
 Со Одлуката за Општ акт за село Бра-

тиндол се дефинира начинот на реализација 
на инфраструктурните водови и градби..  

 Постојната инфраструктурна мрежа (во-
довод, канализација и електрика) да овоз-
можи да се приклучи на мрежата секој об-
јект со основна група на класи на намена А 
– домување, Б-комерцијални и деловни 
намени и В - јавни институции. 
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 За објектите од останатите групи на 
класи на намена, доколку капацитетите на 
постојната инфраструктура не задоволуваат, 
се изработува Проект за инфраструктура. 

 Проект за инфраструктура се изработува 
согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, („Службен вес-
ник на РМ“, бр. 199/14 и 44/15). 

 
Член 14 

Општиот акт за село содржи табели со 
Билансни споредбени показатели во кои се 
прикажани планираните површини по 
намена на земјиштето - наменските зони, во 
однос на постојните изградени површини. 

  
Член 15 

Сите параметри за уредување на 
просторот во опфатот кои не се опфатени во 
приложените општи услови за изградба на 
просторот од овој Општ Акт, мора да бидат 
во согласност со Правилникот за стандарди 
и нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, 
бр: 142/15).  

 
Член 16 

Графичкиот прилог кој е составен дел на 
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се 
заверува од Градоначалникот на Oпштина 
Битола и се доставува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот во електронски формат. 

 
Член 17 

 Одредбите на оваа Одлука се приме-
нуваат до донесување на Урбанистички 
план за село.  

 
Член 18 

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

 
Бр.09-03/11                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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-
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ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
на КП бр.11102 (зграда бр.1) во КО Битола 
5 со намена А-домување, со намена  
Г-производство, дистрибуција и сервиси, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација - ГУП на град Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-03/12                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.18425 (зграда бр. 1 и 2) во КО 
Битола со намена А1-индивидуално дому-
вање, со намена А2-колективно домување, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација-ГУП на град Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-03/13                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
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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 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 

Бр. 08-94/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола (Службен Глас-
ник на Општина Битола бр. 10/05) Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.11001 (зграда бр.1) во КО Битола 
5 со намена А-домување, со намена Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација-ГУП на град Битола и вкло-
пување на истиот 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.09-03/14                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 одр-
жана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.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 29.01.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти на 
КП бр. 5599 (зграда бр.1 и 2) во утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП – БЛР 1 дел на град Битола и 
вклопување на истите 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.09-03/15                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.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 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.706/2 (згр.3) во КО Раштани со 
намена А-домување, со намена Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ГУП на град Битола и вклопу-
вање на истиот 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.09-03/16                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.587/2 и КП бр.587/3 во КО Горно 
Оризари со намена Г-производство, дистри-
буција и сервиси, со намена А-домување, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација-ДУП – Горно Оризари 1 
дел на град Битола и вклопување на истиот 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-03/17                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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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 бр.162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 29.01.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект на 
КП бр.5222 (згр.3) во КО Битола со намена 
А1-индивидуално домување, со намена А2-
колективно домување, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација-
ДУП БЛР 1 дел на град Битола и вкло-
пување на истиот 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.09-03/18                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши усогласување на 

намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.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 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.5332/6 (зграда бр.1) во КО Битола 
со намена А-домување, со намена Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 03.02.2016 СТР. 22 

документација-ДУП – СМС запад - 2 дел 
на град Битола и вклопување на истиот 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.09-03/19                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-94/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.4900/2 (зграда бр.1 и 2) во КО 
Битола 4 со намена А-домување, со намена 
Д-зеленило и рекреација, утврдена во ва-
жечката урбанистичко планска докумен-
тација-ГУП на град Битола и вклопување на 
истиот 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.09-03/20                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
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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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.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 29.01.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект на 
КП бр.18246 (зграда бр.1) во КО Битола со 
намена А-домување, со намена Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП – сервиси на мало стопан-
ство Буковски мост 1 на град Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-03/21                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе  
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О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект на 
КП бр.11060 (згр.1) во КО Битола 5 со на-
мена А-домување, со намена Г-производ-
ство, дистрибуција и сервиси, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација-ГУП на град Битола и вклопување на 
истиот 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.09-03/22                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект 
на КП бр.11190/2 (згр.1) во КО Битола 5 со 
намена А-домување, со намена Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ГУП на град Битола и вкло-
пување на истиот 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.09-03/23                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
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 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општинта Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.523 во КО Буково 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.09-03/24                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 03.02.2016 СТР. 26 

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

 
Бр. 08-94/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.01.2016 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 бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.689/2 во КО Дихово со намена А-до-
мување во идна урбанистичко планска до-
кументација: 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-03/25                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.218/5 во КО Трново 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 Општина Битола“. 

 
Бр.09-03/26                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.916/2 во КО Крстоар 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.09-03/27                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
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урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.1455/1 и зграда бр.1 и 2 на КП бр.1825/4 

во КО Крклино 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 Општина Битола“. 

 
Бр.09-03/28                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 
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на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект зграда 
бр.2, 3 и 4 на КП бр.430 во КО Братиндол 
со намена А-домување во идна урбанис-
тичко планска документација: 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-03/29                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 
Нижополе 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 зграда бр. 1 на КП 
бр.593/2 во КО Нижополе 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.09-03/30                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
  
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 

Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.1188 во КО Бистрица 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.09-03/31                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Долно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-94/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект зграда бр.1 и 2 на КП 
бр.1732 во КО Долно Оризари 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.09-03/32                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 
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 бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 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 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
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ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.143 во КО Раштани со намена Г3 – сер-
виси и мало стопанство во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-03/33                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Надзорниот Одбор за материјално-

финансиско работење Дом за стари лица 
„Сју Рајдер“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Надзор-
ниот Одбор за материјално-финансиско 
работење Дом за стари лица „Сју Рајдер“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.01.2016 година. 

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

 
Бр. 08-94/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 

Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе 

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

во Надзорниот Одбор за материјално-
финансиско работење Дом за стари лица 

„Сју Рајдер“-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Елизабета 
Наковска, ул. „Прилепска“ бр. 60/40-Битола 
како член од Надзорниот Одбор за 
материјално-финансиското работење на 
Домот за стари лица „Сју Рајдер“-Битола.  

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Јулијана По-
повска-дипломиран економист, ул. „Таки 
Даскалот“ бр. 6А-Битола како член во Над-
зорниот Одбор за материјално-финан-
сиското работење на Домот за стари лица 
„Сју Рајдер“-Битола. 

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

 
Бр.09-03/34                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 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 разрешу-

вање и именување на членови во 
Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 

Мисирков“ село Бистрица-Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Училиш-
ниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисир-
ков“ село Бистрица-Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2016 година. 

 



СРЕДА 03.02.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 33 

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

 
Бр. 08-94/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.02.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.103/08...145/15), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2016 година, донесе 

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

во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“ село Бистрица-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Бошко 
Геровски и Горан Мисимовски од членови 
во Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“ село Бистрица-претставници од 
основачот Општина Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Јован 
Ташевски - ССС Гимназиско образование 
од село Бистрица и Гојко Стевоски - ССС 
Техничко образование од село Кравари како 
членови во Училишниот одбор на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица-
претставници од основачот Општина 
Битола. 

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

 
Бр.09-03/35                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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