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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 Годишната програма за 

управување со комунален и неопасен 
отпад на територијата на Општина Битола 

за 2016 година 

1. Ја објавувам Годишната програма за 
управување со комунален и неопасен отпад 
на територијата на Општина Битола за 2016 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.02.2016 година. 

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

 
 

Бр. 08-298/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 19 од Законот за 
управување со отпад („Сл. Весник на РМ“ 
бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 
146/15, 156/15, 192/15 ) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник 

на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 година, донесе 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  
за управување со комунален и неопасен 

отпад на територијата на Општина Битола 
за 2016 година  

 
Вовед 
 
Годишната програма за управување со 

комунален и неопасен отпад претставува 
плански документ произлезен од Законот за 
управување со отпад (член 19 Сл.весник на 
РМ бр.9/11). Истата претставува основа за 
реализација на активностите предвидени во 
Планот и Годишната програма за упра-
вување со комунален и неопасен отпад на 
Општина Битола, донесен од страна на 
Совет на општина Битола, а одобрен од 
страна на министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

Програмата за управување со отпад е 
изработена согласно законските барања на 
Законот за управување со отпад, а при изра-
ботката на истата користени се препораките 
на НЕАП-2, Стратегијата за управување со 
отпад на Република Македонија 2008-2020, 
Националниот план за управување со отпад 
на Република Македонија 2009-2015 и 
Планот и програмата за управување со 
отпад на општина Битола. 

Со Годишната програма за управу-
вање со комунален и неопасен отпад се 
утврдуваат мерките и активностите што 
треба да се превземат од страна на 
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субјектите кои управуваат со отпадот во 
тековната година за подобрување на опш-
тата состојба во управувањето со отпадот и 
заштитата на животната средина. 

Програмата подразбира организиран 
систем на постапување со отпадот односно, 
собирање, транспортирање и депонирање на 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад, процесите на селектирање, третман и 
складирање на отпадот, надзорот над овие 
операции како и мерките за заштита на 
животна средина, животот и здравјето на 
луѓето, со цел правилно управување со 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Битола. 

 
1. Процена на видот и на количеството 

на отпад што се создава во Општина 
Битола на годишно ниво 

Собирањето и транспортирањето на 
комуналниот и другите видови на неопасен 
отпад на територијата на општина Битола се 
врши од вкупно 16 реони, со 18 специјални 
возила за собирање и транспортирање на 
отпадот. Од 13 реони се врши собирање на 
комунален отпад од домаќинства, од 1 реон 
се врши комбинирано собирање на кому-
нален отпад од домаќинства и индустриски 
неопасен отпад, од 1 реон се врши исклу-
чиво собирање на индустриски неопасен 
отпад, а од 1 реон се врши селективно соби-
рање на отпадна хартија и отпадна пластика 
(РЕТ).  

Врз основа на анализите направени од 
страна на ЈП Комуналец Битола просечните 
неделни количини на собран комунален 
отпад изнесуваат 545 тони, односно околу 
28500 тони отпад годишно. 

Од селективниот процес на собирање на 
отпадна хартија за 2015 година се очекува 
да бидат собрани 220 тони отпадна хартија, 
додека количините на собрана пластика се 
движат над 10 тони. 

За собирање на комуналниот и другите 
видови на неопасен отпад на територијата 
на општина Битола поставени се специјали-
зирани садови за собирање на истиот и тоа: 
1450 контејнери од 1,1м3, 22 контејнери од 
5м3, пластични канти од 120-240 литри и 
импровизирани садови. 

За селективно собирање на отпадот 
(хартија и пластика) на територјата на опш-

тина Битола поставени се специјализирани 
пластични контејнери од 1,1 м3 и мрежасти 
контејнери. 

 
2. Мерки и активности за избегнување 

и за намалување на количеството на соз-
даден отпад 

Почитувајќи ги законските регулативи на 
Република Македонија за управување со 
отпадот, посебно Законот за управување со 
отпад и Законот за заштита на животната 
средина, Годишната програма за управу-
вање со комунален и неопасен отпад ги 
предвидува следните мерки за намалување 
на количеството на отпад: 

• Избегнување на создавање на големи 
количини на отпад на местото на 
изворот на отпадот; 

• Преработка на создадениот отпад на 
местото каде се создава или доколку 
отпадот не може да биде преработен на 
местото каде е создаден да биде 
пренесен на преработка или да биде 
отстранет во најблиското место 
определено за таа намена; 

• Преработка на отпадот да се врши по 
пат на рецилирање, повторна употреба 
или во друг процес на екстракција на 
секундарни суровини или користење на 
отпадот како извор на енергија; 

• Во процесот на производство, примена 
на технологии за почисто производство, 
како и употреба на материјали и 
суровини со чија преработка се добиваат 
помали количини на отпад. 

 
За реализиција на предвидените мерки 

потребно е спроведување на следните ак-
тивности: 

• Анализа на видот и количините на 
отпад, мерење на количините на отпад; 

• Ревизија на постоечките шеми за 
собирање на отпадот и воспоставување 
на интегрирана шема за управување со 
отпадот; 

• Проширување на услугата во руралните 
средини; 

• Набавка на специјални возила за 
собирање на отпадот; 

• Набавка на специјализирани садови за 
собирање на комуналниот отпад; 
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• Воведување на шеми за собирање на 
гломазен отпад, електричен и електрон-
ски отпад, отпад од пакување, отпадни 
батерии и акумулатори и сл.; 

• Имплементација на проект за изградба 
на места за поставување на садови за 
отпад – еко острови (ниши засеци за 
контејнери); 

• Имплементација на проект за изградба 
на подземни контејнери; 

• Утврдување на локација за рециклажен 
двор и локација за претоварна станица; 

• Управување со дивите депонии (мони-
торинг, расчистување и рекултивација); 

• Управување со индустриски неопасен 
отпад – почитување на препораките за 
управување со отпад во Б-интегри-
раните дозволи и следење на спроведу-
вањето на програмите на правните и 
физичките лица што создаваат индус-
триски неопасен отпад; 

 
3. Начин на остварување на обврските 

на правните и физичките лица кои 
управуваат со отпадот 

Остварувањето на обврските на правните 
и физичките лица се врши според основните 
начела за заштита на животната средина 
при управувањето со отпадот, преку прави-
лата за постапување со отпадот дадени во 
законската регулатива на Република Маке-
донија, односно Законот за управување со 
отпад и Правилниците произлезени од него 
кои се однесуваат на управувањето со 
отпадот. 

При остварувањето на своите обврски за 
управување со отпадот, правните и физички 
лица се должни да обезбедат висок степен 
за заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. Обврските за постап-
ките во процесот на управување со отпадот 
да ги изведуваат со посебно внимание и на 
начин со кој ќе избегнат: 

• Загрозување на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето; 

• Загадување на водите, воздухот и 
почвата над пропишаните вредности; 

• Создавање на бучава и непријата 
миризба; 

• Уништување на природните услови за 
живот на животните и растенијата; 

• Нагрдување и неуредување на објектите 
и просторот во урбаните зони и подрачја 
надвор од урбаните зони; 

• Неконтролирано отстранување на 
отпадот, оставање, фрлање, запалување 
или некотролирано отстранување на 
отпадот; 

 
При остварување на своите обврски при 

управувањето со отпадот правните и 
физичките лица се должни: 

• Да ги почитуваат општите и посебните 
правила за постапување со комуналниот 
и другите видови на неопасен отпад 
издадени од надлежен државен и 
локален орган; 

• Да го селектираат отпадот, да ги утврдат 
неговите карактеристики и да го 
класифицираат според Листата на 
видови на отпад; 

• Да вршат контрола на влијанијата на 
отпадот врз животната средина, животот 
и здравјето на луѓето; 

• Да го одделат опасниот дел содржан во 
отпадот и да го предадат на предвидени 
места за предавање на истиот; 

• Да го собираат во специјализирани 
садови наменети исклучиво за собирање 
на отпад; 

• Да ја почитуваат шемата на собирање и 
транспорирање на отпадот изработена 
од давателот на услугата; 

• Да го предадат собраниот отпад на 
давателот на услугата на територијата на 
општината; 

• Да ги почитуваат препораките за 
управување со отпадот наведени во Б-
интегрираните дозволи и препораките 
во програми за управување со отпад; 

• Да го почитуваат начелото “загадувачот 
плаќа”, односно да ги сносат сите 
трошоци настанати при управувањето со 
отпадот, вклучувајќи ги трошоците за 
собирање, транспортирање, третман, 
складирање, отстранување, превенција и 
мониторинг како и трошоците за 
санационите мерки за штетата која што 
ја предизвикал отпадот. 
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4. Мерки и активности за селекција на 
отпадот, вклучувајќи го и издвојувањето 
на опасните состојки во отпадот 

 
Основните мерки за селекција на 

создадениот отпадот треба да се предвидат 
уште на самиот извор, со цел да се оствари 
максимално искористување на материјал-
ната и на енергетската вредност на отпадот 
по најниска можна цена, а потенцијалот на 
опасност на неупотребливите остатоци што 
треба да се депонираат да се сведе на ми-
нимум.  

Воспоставената мрежа за селективно 
собирање на отпадот претставува посебна 
форма на систем на селективно собирање за 
поединечни посебни текови на отпад врз 
основа на принципот за одговорност на 
производителот.  

Предвидените мерки се следни и се 
однесуваат на: 

• Воспоставување на систем на селек-
тивно собирање на хартија и пластика на 
целокупната територија на општината 
како и воспоставување на систем на 
собирање на посебни текови на отпад: 
отпад од пакување, отпадно масло, 
електричен и електронски отпад, бате-
рии и акумулатори, а како посебен 
систем собирање на гломазен отпад и 
градежен шут. 

 
Активностите за реализација на предви-

дените мерки за селектирање на отпадот би 
се сведиле на следното: 

• Дополнително распоредување на садови 
за селективно собирање на отпадна 
хартија и отпадна пластика (РЕТ), пред 
се поставени во колективни стамбени 
објекти; 

• Дополнително распоредување на садови 
по индивидуалните домаќинства за 
собирање на сув и воден отпад; 

• Проект за изградба на рециклажен двор; 
• Потпишување на договори на општина-

та со овластени правни лица за постапу-
вање со: пакување и отпад од пакување, 
електричен и електронски отпад и 
отпадни батерии и акумулатори. 

 

5. Мерки и активности за поттикну-
вање на компостирање на биоразградлив 
отпад 

 
На територијата на општина Битола 

постојат точни податоци за количините на 
биоразградлив отпад. Организиран начин на 
собирање на биоразградлив отпад делумно 
се врши од страна на ЈП Комуналец Битола, 
поточно од РЕ Јавно зеленило која врши 
одржување на јавните прометни и јавните 
зелени површини од каде собира трева, 
гранки и лисја. 

Мерките и активностите за поттикување 
на компостирањето на биоразградлив отпад 
ќе започнат со реализација на пилот проект 
од старна на ЈП Комуналец за компости-
рање на биоразградлив отпад кој ќе биде 
како основа за отпочнување на јавна кампа-
ња за отпочнување на процес на индивиду-
ално компостирање во домаќинствата. 

 
6. Начин на работа на објектите и 

инсталациите за преработка и за отстра-
нување на отпадот 

 
За преработка на комуналниот и другите 

видови на неопасен отпад не постои 
современа инсталација. Собраните селекти-
рани количини на отпадна хартија и отпад-
на пластика од страна на ЈП Комуналец и од 
правните лица кои вршат откуп на отпадна 
хартија и отпадна пластика, се пресоваат со 
хидраулични преси. Само еден правен 
субјект врши механички третман на РЕТ 
пластиката (врши нејзино сецкање). Собра-
ните количини на хартија и пластика се 
предаваат на понатамошен третман на 
правни лица овластени за постапување и 
управување со ваков вид на отпад. 

Собраните количини на отпад се депони-
раат во депонијата Мегленци со која 
управува ЈП Комуналец Битола. За работа 
на истата изработен е План и програма за 
депонирање на комунален отпад во 
депонија Мегленци (2014-2017) и Про-
грама за работа на депонијата Мегленци 
(2014-2016). 

За успешна работа на инсталациите за 
преработка и депонирање на комуналниот 
отпад потребно е: 
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• реализирање на годишни програми на 
правните лица кои поседуваат инстала-
ции за постапувње со отпад; 

• водење на евиденција и известување на 
надлежните органи за видот, количест-
вото и потеклото на отпадот; 

• да се применуваат најдобри достапни 
техники и технологии во процесот на 
преработка на отпадот кои ќе обезбедат 
почисто производство; 

• обука на вработените кои учествуваат 
работата на инсталациите. 

 
7. Начин за едукација и за подигну-

вање на јавната свест на граѓаните во 
врска со управувањето со отпадот 

Подигнувањето на свеста на јавноста и 
на сите инволвирани субјекти во врска со 
управувањето со отпадот е неизбежна алка 
во воспоставувањето и функционирањето 
на успешниот систем за управување со 
отпадот. Воспоставувањето на системот за 
комуникција во областа за управување со 
отпадот претставува еден од најважните 
услови за инволвирањето на граѓаните во 
системот за управување со отпадот. Ваквата 
активност ќе се реализира преку процес на 
комуникација или кампања за градење на 
свеста на јавноста кој како модел ќе ги 
опфати следните аналитички точки: 

• идентификација на загриженоста на 
јавноста во врска со постојната практика 
за управување со отпадот; 

• идентификација на целните групи во 
јавноста; 

• одредување и анализа на поважните 
проблеми со сегашната и со планира-
ната практика на управувањето со 
отпадот; 

• анализа на ставовите во врска со проб-
лемите во животната средина, особено 
во врска со новите методи на третман и 
одлагање на отпадот како дел од 
управувањето со истиот; 

• анализа на социо-економските каракте-
ристики на индиректно засегнатото 
население. 

 
Паралелно со изработката на моделот за 

реалзиација на кампањата за градење на 
света потребно е да се изврши: 

• Едукација за управување со отпад на 
локалната администрација, однсно на 
луѓето кои работат во секторот за 
управување со отпад; 

• Едукација на вработените кои 
постапуваат со отпадот; 

• Едукација на членовите на здруженијата 
на граѓани во различни области; 

• Организирање на обуки и 
• Кадровско зајакнување на надлежните 

институции и органи на локално ниво. 
 
Спроведувањето на кампањата за 

информирање на јавноста фокусирана на 
управувањето и постапувањето со отпадот, 
ќе се сведи на следните групи на проблеми: 

• стоп за влијанијата врз животната 
средина поради неправилно, 
неконтролирано и незаконско фрлање на 
отпадоци; 

• повторно користење, рециклирање и 
обнова на отпадот; 

• подобрување на системот на 
управувањето со опасниот отпад и 
создавање на интегриран пристап кон 
управувањето со отпадот; 

• информирање на јавноста за општите 
прашања од доменот на управувањето 
со отпадот за планираните концепти на 
регионално управување со отпадот и 
финансиските добивки и позитивните 
ефекти за животната средина од таквите 
концепти; 

• 7.- 
• објавување на информативен материјал 

како посебен весник или брошура; 
• обезбедување на наставни програми во 

образовниот систем со вклучени теми за 
животната средина; 

• соработка со невладините организации и 
научни друштва. 

 
8.Начинот на функционирањето на 

интегрираната мрежа за преработка на 
отпадот 

Воспоставувањето на системот на инте-
грираната мрежа овозможува најбезбедно и 
најекономично отстранување на отпадот во 
инсталациите кои се најблиску до местото 
на создавањето на отпадот, како и корис-
тење на најсоодветни методи и технологии 
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со кои се обезбедува високо ниво на заш-
тита на животната средина. Истата претста-
вува систем на објекти и инсталации за 
постапување со отпад кои се меѓусебно 
функционално поврзани. 

Изработката на интегрираната мрежа е со 
цел утврдување на потребните организа-
циони и технички средства потребни за 
целосно покривање на опслуженото под-
рачје со соодветна услуга. Интегрираната 
мрежа содржи: 

• Кои населени места и кои создавачи на 
отпад ќе бидат опслужени; 

• Бројот на жителите и густината на 
населението; 

• Просечните годишни количини на 
создавање на отпадот; 

• Просторно – географскиот распоред на 
генераторите на отпад на даденото 
подрачје; 

• Состојбата со патната мрежа што ги 
поврзува објектите и подрачјето; 

• Видови и средства за примарно соби-
рање на отпадот; 

• Технички опции кои одговараат на 
даденото подрачје. 

 
9. Реализација на мониторингот и 

информативниот систем во областа на 
управувањето со отпадот 

 
Организација на мониторинг 
Организацијата на мониторинг системот 

се врши во согласност со надлежен државен 
орган преку воспоставување и спроведу-
вање на мониторинг на локално ниво за 
управување со неопасен отпад. 

Мониторингот на управувањето со отпа-
дот се состои од: 

• Следење на состојбите со управувањето 
со отпадот; 

• Собирање и доставување на податоци за 
видот, количеството и за потеклото на 
создадениот, преработениот и 
отстранетиот отпад; 

• Земање и испитување на мостри; 
• Контрола, обработка и анализа на пода-

тоците; 
• Обезбедување на информации за влија-

нието на создадениот отпад врз живот-
ната средина. 

Организација на информативен систем 
Организирањето на информативниот сис-

тем на локално ниво обезбедува собирање и 
презентирање на податоци за општата сос-
тојба во врска со управувањето со неопас-
ниот отпад. 

 
Информативниот систем содржи: 
• Податоци за мониторингот на управу-

вањето со отпадот на локалната мрежа; 
• Податоци за мониторингот од изворите 

на загадување предизвикани од упра-
вувањето со отпадот; 

• Податоци од мониторингот на одделни 
извори; 

• Податоци за видот на отпадот; 
• Податоци од катастарот на создавачи на 

отпад на локално ниво; 
• Податоци од планот за управување со 

отпад на општината; 
• Податоци за спроведување на програ-

мите за управување со отпад на прав-
ните и физичките лица; 

• Податоци од евиденцијата на отпадот; 
 
Успешната реализација на мониторингот 

и информативниот систем е основна база за 
следење и спроведување на Програмата за 
управување со отпад на општина Битола. За 
таа цел потребно е: 

• Формирање на работна група од прет-
ставниците на јавните претпријатија и 
компетентните сектори на општината; 

• Формирање и одржување на базата на 
податоци; 

• Одржување на работни состаноци на 
сите субјекти инволвирани во реали-
зацијата на Планот и програмата за 
управување со отпад, усвојување и 
давање препораки; 

• Евидентирање на количините на отпад 
по видови, податоци за корисниците на 
услугите, структура по дејности, покрие-
ност на теренот, наплата по групи корис-
ници и сл.; 

• Изготвување на Програма за управу-
вање со отпад; 

• Изготвување на годишен извештај за 
реализација на Програмата за управу-
вање со отпад; 

 



ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2  –  СТР. 7 

• Организирање на јавна кампања за ин-
формирање на граѓаните за спрове-
дување на активностите од Планот и 
програмата за управување со отпад 
преку јавните гласила. 

 
Извори на финансирање на предвиде-

ните мерки и активности 
Финансирањето на мерките и активнос-

тите предвидени во Програмта се реализи-
раат од повеќе извори како: 

• Буџет на општина Битола; 
• Средства на ЈП Комуналец;  
• Буџет на Република Макдеонија. 
• Можни се и други извори на финан-

сирање: 
• Заеми од финансиски институции 

(Светска банка и сл); 
• Билатерални донации (USAID, GTZ и 

тн); 
• Средства доделени по основ на CDM 

проекти според Протоколот од Кјото; 
• Средства од програми на ЕУ за јакнење 

на капацитетите на локалната самоу-
права (теоретска обука преку работил-
ници, семари и посета на инсталации – 
системи за постапување со отпад); 

• Средства од ЕУ кои подржуваат инова-
ции и истражување; 

• Инструменти за предпристапна помош 
на ЕУ (ИПА компоненти 1,3 и 4); 

• Заеми од комерцијални банки и  
• Приватен капитал (концесии, ЈПП и 

целосно приватен капитал). 
 
2. Програмата влегува во сила со денот 

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

 
Бр.09-18/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 
29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола за 2016 година 

1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општината 
Битола за 2016 година (,,Службен гласник 
на Општината Битола“ бр. 16/15 и 1/16), се 
врши дополнување на начин што во дел II, 
точка 18.2-Урбанистички планови вон 
населено место (УПВНМ), после точката 
18.2.10, се додава нова точка 18.2.11 која ќе 
гласи: 

,,18.2.11 Изменување и дополнување на 
дел од УПВНМ Индустриска зона Жабени-
Општина Битола“. 
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2. Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-18/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 

одбележување на позначајни историски и 
културни настани за 2016 година во 

Општината Битола 

1. Ја објавувам Програмата за одбележу-
вање на позначајни историски и културни 
настани за 2016 година во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на 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 
29.02.2016 година, донесе 

ПРОГРАМА  
за одбележување на позначајни историски 

и културни настани за 2016 година во 
Општината Битола 

Јануари: 
 
18 Јануари, раѓањето на Даме Груев 

(18.01.1871) 

27 Јануари, почина Богоја Фотев (1900-
27.01.1993г) 

30 Јануари 1951г. Одбележување на 
смртта на Павел Шатев  

 
Февруари: 
 
3 февруари, смртта на народниот херој – 

генералот Васко Карангелевски (03.02.1978 
г.) 

4 Февруари - Одбележување на раѓа-
њето на Гоце Делчев -1872г. (положување 
цвеќе на бистата) 

 
Март: 
 
5 Март – Одбележување на смртта на 

Милтон Манаки (1882-1964) Положување 
цвеќе на влашките гробишта – Битола; 

8 Март – Денот на жената; 
11 Март 1943 г. – се депортирани 

Битолските евреи (посета на споменикот и 
положување цвеќе во соработка со Сојуз на 
борци и Друштвото за македонско-еврејско 
пријателство); 

11 Март – Св. Великомаченик Агатангел 
Битолски; 

13 Март 2006г. Смртта на Димитрие 
Османли 

25 Март 1881 г. – Отворено читалиштето 
“Просвештение” во Битола;  

 
Април: 
 
5 Април 1906г. – смртта на Ѓорги 

Сугарев и неговата чета  
(положување на цвеќе на Бистата спроти 

Јавор); 
22 Април 1942 г. – формирање на 

Битолскиот партизански одред  
“Пелистер” (Општина Битола во сора-

ботка со Сојуз на Борци); 
22 Април 1915 г. – убиен е македонскиот 

револуционер Јане  
Сандански (Положување цвеќе во сора-

ботка со СОУ “Јане  
Сандански” - Битола); 
28 Април 2001 г. – Во тетовското село 

Вејце загинаа осум припадници на македон-
ските безбедносни сили (положување цвеќе 
во соработка со МВР); 
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1876 г. - 140 години од изградбата на 
Џепането, турска барутана (трибина на 
Општина Битола во соработка со НУ Завод 
и Музеј Битола за значењето)  

 
Мај: 
 
1 Мај – ден на работникот (Општински 

синдикален совет); 
2-6 Мај 1903 г. - е одржан Смилевскиот 

конгрес на кој е донесена одлуката за 
кревање на Илинденското востание (Одбе-
лежување во соработка со “Здружение на 
Граѓани за заштита на ликот и делото на 
Дамјан Груев” и НУ Завод и музеј во с. 
Смилево); 

3 Мај 1942 г. – загинаа Елпида 
Караманди, Таки Даскало, Димче Хаџи 
Поповски, Томаки Димитровски, Мара 
Јосифова, Јоска  Јорданоски и Оцка Михај-
ловски (положување цвеќе на бистите на 
шеталиштето); 

4 Мај 1903 г. – загина Гоце Делчев 
(положување цвеќе кај спомен  

куќата); 
5 Мај 1894 г. – формирање на Окруж-

ниот комитет на МРО (Совет на Општина 
Битола); 

7 Мај – Денот на Македонската полиција 
(Општина Битола во соработка со МВР); 

9 Мај 1945 г. – Денот на победата над 
фашизмот и Ден на Европската Унија 
(Општина Ботола); 

10 Мај – денот на освојување на најви-
сокиот врв на светот Монт Еверест од 
страна на Димитар Илиевски Муратот 
(Општината восоработка со планинарскиот 
клуб Пелистер); 

12 Maj – Смртта на Димче Стефановски-
режисер и еден од оснивачите на Битол-
скиот народен театар. 

20 Мај 1836 г. – формирање на Против-
пожарната служба во Битола (Општина 
Битола во соработка со Противпожарната 
единица); 

20 Мај 1943 г. – Формирање на Народно-
ослободителниот  

партизански одред Гоце Делчев (Општи-
на Битола во соработка соСојуз на борци); 

23 Мај – Национален ден на Власите 

24 Мај – Денот на сесловенските прос-
ветители “Св. Кирил и Методиј” (Општина 
Битола); 

 
Јуни: 
 
5 Јуни 2001 г. – загинаа тројца битолски 

резервисти од воената  
полиција на АРМ (Положување цвеќе во 

соработка со МВР и АРМ); 
8 Јуни 1944 г. – формирање на Првата 

Македонска Народноослободителна Ударна 
Бригада (Општина Битола со Сојуз на 
борци); 

23 Јуни 1943 г. – загинува Тодор 
Ангелевски –Строгов (Општина Битола со 
основното училиште Тодор Ангелевски); 

23 Јуни 1943 г. – загинува Панде 
Кајзерот (положување цвеќе на битата на 
шеталиштето); 

 
Јули: 
 
6 Јули 1942 г. – формирање на Битолско-

Преспанскиот Партизански одред Дамјан 
Груев (Општина Битола со Сојуз на борци); 

7 јули 1921 г. – раѓањето на народниот 
херој – Ген. Васко Карангелески; 

14 Јули 1907г. – Битката на ножот 
(организирање на посета и положување 
венец “кај Ножот”); 

26/27 Јули 1946 г. – смртта на Мирка 
Гинова (положување цвеќе на бистата); 

23 Јули 1943 г. – загинува Стефче 
Христовски – Патако (положување цвеќе на 
бистата на шеталиштето); 

25 јули 1955 г. - смртта на Андреја 
Чипов (положување на цвеќе на гробот); 

26 Јули 1926 г. – починал Крсте Петков 
Мисирков (положување цвеќе пред бистата 
кај Саат кулата); 

 
Август: 
 
2 Август 1903 г. – Кренато Илинден-

ското востание и одржано Првото заседание 
на АСНОМ во 1944г.; 

2 Август – Традиционална семакедонска 
средба (црква “Успение на Пресвета Бого-
родица’’ во с. Трново). 

18 Август – денот на АРМ (Општина 
Битола); 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СТР. 10 

22 Август 1944 г. – формирање на 
Седмата Македонска (Битолска) Народно-
ослободителна ударна бригада (Општина 
Битола во соработка со Сојуз на борци); 

29 Август 1905 г. – Обесен е македон-
скиот Војвода Александар Турунџев на 
битолскиот Ат-Пазар (Положување цвеќе на 
бистата); 

 
Септември: 
 
8 Септември – Денот на осамостојување 

на Македонија (Општина Битола); 
8 Септември 1942 г. – формирање на 

Народно-ослободителниот партизански од-
ред Јане Сандански (Општина Битола со 
Сојуз на борци); 

12 Септември 1942 г. – Загинува Стеван 
Наумов Стив (Општина  

Битола положување цвеќе на споменикот 
на шеталиштето); 

21 септември – Светски Ден на мирот – 
организиран собир на плоштадот „Магно-
лија“ во соработка со Општина Битола 

 
Октомври: 
 
6 Октомври 1944 г. – формирање на 49 

Битолска дивизија (Општина  
Битола со Сојуз на борци); 
11 Октомври 1941 г. – почеток на 

Антифашистичкото востание во Македонија 
(Општина Битола); 

23 Октомври 1893 г. – Формирање на 
Македонската Револуционерна Организа-
ција (Општина Битола); 

28 Октомври 1921 г. – Роден е Димитар 
Николовски (Таки Даскало); 

29 Октомври 1940 г. – починал Димит-
рија Чуповски (Општина Битола- пригодно 
предавање); 

 
Ноември: 
 
4 Ноември 1944 г. – Ослободување на 

градот Битола (Општина  
Битола); 
18 Ноември 1944 г. – формирање на 

Првата Македонско-Егејска Народноосло-
бодителна бригада (Општина Битола со 
Сојуз на борци); 

28 Ноември 1907 г. – убиен е Борис 
Сарафов (Општина Битола - пригодно пре-
давање); 

 
Декември: 
 
8 Декември – денот на “Св. Климент 

Охридски” (Општина Битола во соработка 
со Универзитетот и Библиотеката); 

18 Декември – Св. Нектариј Битолски; 
23 Декември 1906 г. – Смртта на Дамјан 

Груев (Општина Битола во соработка со 
„Здружение на Граѓани за заштита на ликот 
и делото на Дамјан Груев”). 

 
2. Програмата влегува во сила со денот 

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

 
Бр.09-18/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
ПС-ОН Битола во текот на 2-то полугодие 

од 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Информацијата за безбедносната состојба 
на подрачјето на ПС-ОН Битола во текот на 
2-то полугодие од 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 год., донесе 

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
ПС-ОН Битола во текот на 2-то полугодие 

од 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за без-
бедносната состојба на подрачјето на ПС-
ОН Битола во текот на 2-то полугодие од 
2015 година.  

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

 
Бр.09-18/6                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 измена и 

дополнување на Одлуката за извршување 
на Буџетот на Општината Битола  

за 2016 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и до-
полнување на Одлуката извршување на 
Буџетот на Општината Битола за 2016 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 
5/2002), член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 61/2004 , 96/2004 и 156/09) 
и член 22 и 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола” бр. 10/2005), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
29.02.2016 година, донесе 

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

извршување на Буџетот на Општината 
Битола за 2016 година 

Член 1 
 Во Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општина Битола за 2016 година донесена 
на седницата број 45 од Советот на 
Општина Битола одржана на ден 28.12.2015 
година објавена во („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 18/2013), се врши 
измена и дополнување и тоа: 

 
во членот 13 став 2 алинеја 2 износот од 
30.597,00 се менува и гласи 30,597 денари и 
 во членот 13 после алинеа 2 се додава нова 
алинеа 3 која гласи: 

„Вредноста на бодот за платите на 
државните службеници се утврдува врз 
основа на посебна Одлука за утврдување на 
вредноста на бодот на државните службе-
ници донесена од страна на Советот на 
општината“.  

 
Член 2 

Во членот 14 ставот (2) и ставот (3) се 
бришат.  

 
Член 3 

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

 
Бр.09-18/7                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 прифаќање 
на отстапениот одземен предмет-товарно 

моторно возило со правосилна пресуда 
без надоместок на Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на отстапениот одземен предмет-товарно 
моторно возило со правосилна пресуда без 
надоместок на Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на општината Битола 
(,,Службен гласник на општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), а во врска со член 1 од 
Одлуката за давање согласност на реше-
нието за отстапување на одземен предмет со 
правосилна пресуда на Општина Битола 
(,,Службен весник на РМ“ бр.21/2016), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на отстапениот одземен 

предмет-товарно моторно возило со 
правосилна пресуда без надоместок на 

Општина Битола  

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола го 

прифаќа во сопственост без надоместок 
одземениот предмет (товарно моторно вози-
ло) со правосилна пресуда, марка Ивеко 

Маргис, со број на шасија 
WJMA74B0M04108447, регистарски таб-
лички 297 KS-769, година на производство 
1990, отстапен со Одлука на Владата на 
Република Македонија бр.42-363/7 од 
02.02.2016 година, објавена во ,,Службен 
весник на РМ“ бр.21/2016. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-18/8                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 потребата 

од определување на заштитни зони околу 
водни тела наменети за консумирање од 

страна на човекот во Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за потребата од 
определување на заштитни зони околу вод-
ни тела наменети за консумирање од страна 
на човекот во Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 96, став 2 од Законот 

за за водите (,,Службен весник на РМ“ 
бр.87/08, 6/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14 и 146/15), член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локалната 
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самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 
5/02) и 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 
29.02.2016 година, донесе 

ОДЛУКА 
за потребата од определување на 

заштитни зони околу водни тела наменети 
за консумирање од страна на човекот во 

Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потребата од 

определување на заштитни зони околу 
водни тела наменети за консумирање од 
страна на човекот во општина Битола. 

 
Член 2 

Границите на санитарно-заштитните 
зони на води наменети за консумирање од 
страна на човекот се одредени со елаборат 
Тех.бр.ИГР-084-08/15 од 30.10.2015 година 
изработен од ,,Геинг Хребс унд Кифер 
Интернешнл и други“-ДОО-Скопје. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-18/9                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 

финансирање на Акцискиот план за 
чистење на коритото на Црна Река 

1. Ја објавувам Одлуката за финансирање 
на Акцискиот план за чистење на коритото 
на Црна Река, донесена на седницата на 

Советот на Општината Битола одржана на 
29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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. 5/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во 
врска со Договорот за извршување на 
групна јавна набавка бр. 08-1066/1 од 
11.09.2015 и Одлуката за избор на најпо-
волна понуда нр. 05-751/22 од 14.09.2015 
година на Општина Новаци, Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
16.02.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за финансирање на Акцискиот план за 

чистење на коритото на Црна Река 

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола 

издвојува средства за финансирање на Ак-
цискиот план за чистење на коритото на 
Црна Река.  

 
Член 2 

Средствата се определени согласно 
Договорот за извршување на групна јавна 
набавка бр.08-1066/1 од 11.09.2015 г., во 
износ од 1.800.000,оо денари. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањет, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-18/10                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 формирање 
на Центри за ран детски развој во состав 
на ОЈУ за деца Детска градинка ,,Естреја 

Овадија Мара“ Битола и ОЈУ за деца 
Детска градинка „Мајски цвет“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на Центри за ран детски развој во состав на 
ОЈУ за деца Детска градинка ,,Естреја 
Овадија Мара“ Битола и ОЈУ за деца Детска 
градинка ,,Мајски цвет“ Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 68 и 73 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 
25/15, 150/15 и 112/15) и 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 29.02. 2016 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на Центри за ран детски 
развој во состав на ОЈУ за деца Детска 

градинка ,,Естреја Овадија Мара“ Битола 
и ОЈУ за деца Детска градинка „Мајски 

цвет“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се формираат Центри за 

ран детски развој во состав на ОЈУ за деца 
Детска градинка ,,Естреја Овадија Мара“ 
Битола, кои се наоѓаат во селата Горно 

Оризари, Карамани и Логоварди и во состав 
на ОЈУ за деца Детска градинка ,,Мајски 
цвет“ Битола кои се наоѓаат во просториите 
на основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ Би-
тола и урбаната заедница „Таки Даскало“, 
по претходно добиено позитивно мислење 
од Министерство за труд и социјална 
политика бр.11-10337/5 од 28.12.2015 
година. 

 
Член 2 

Органот на раководење на ОЈУ за деца 
Детска градинка ,,Естреја Овадија Мара“ 
Битола и на ОЈУ за деца Детска градинка 
,,Мајски Цвет“ Битола се обврзуваат да ги 
преземат сите потребни активности 
согласно законските прописи со цел 
усогласување на актите на градинките, 
поради отпочнување со работа на Центрите. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-18/11                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 Меџитлија и 
утврдување на услови за начинот на 

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

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Меџитлија и утврду-
вање на услови за начинот на градење во 
село Меџитлија - Oпштина Битола, за кое 
нема урбанистички план, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 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. 08-298/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15 
и 193/15), член 22 и 36 од Законот за 
Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.02.2016 година, донесе  

О Д Л У К A 
за донесување на Општ акт за село 

Меџитлија и утврдување на услови за 
начинот на градење во село Меџитлија - 

Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Меџитлија се 

изготвува согласно Годишната програма за 
урбанистичко 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 за одобрување на Предлог Одлука за 
Општ акт за село Меџитлија – Општина 
Битола, назначена со Решение бр. 08-1520 
од 18.12.2015 година од Градоначалникот 
на Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерството за транс-
порт и врски со бр. 25-1207/2 од 05.02.2016 
год. 

  
 Член 3 

 Предлог Одлуката за Општ акт за село 
Меџитлија е изготвена од правнотo лице ЈП 
ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ - Прилеп кое поседува лиценца 

согласно член 16 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РМ, бр. 199/14, 44/15 и 193/15).  

 
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. ПОЛОЖБА ВО ПОШИРОКО 

ОКРУЖУВАЊЕ И СООБРАЌАЈНА 
ПОВРЗАНОС..................................1:25000 

2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА....1:2500 

3. ДИГИТАЛИЗИРАН АРХИВСКИ 
ОРИГИНАЛ.......................................1:2500 

4. ГРАНИЦА НА ОПФАТ НА СЕЛОТО, 
НАМЕНСКИ ЗОНИ И СООБРАЌАЈНА 
ПОВРЗАНОСТ СО ПОШИРОКОТО 
ОКРУЖУВАЊЕ................................1:2500 

5. СПОРЕДБЕНО ПРИКАШУВАЊЕ НА 
ГРАНИЦА НА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ 
СО ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА.........................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 
Меџитлија се утврдува граница на опфат на 
село Меџитлија со вкупна површина од 
33,56 ha. Границата на селото графички и 
текстуално е опишана со дефинирани коор-
динати на сите прекршни точки. 

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

 
1.  X=536698.90 Y=531860.46  
2.  X=536696.10 Y=531874.11  
3.  X=536694.87 Y=531894.47  
4.  X=536690.40 Y=531938.93  
5.  X=536679.20 Y=532017.65  
6.  X=536671.60 Y=532045.11  
7.  X=536662.40 Y=532117.40  
8.  X=536657.95 Y=532129.75  
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9.  X=536651.78 Y=532159.39  
10.  X=536583.93 Y=532142.48  
11.  X=536437.73 Y=532104.22  
12.  X=536437.28 Y=532094.79  
13.  X=536337.58 Y=532067.56  
14.  X=536341.87 Y=532027.81  
15.  X=536352.83 Y=531942.69  
16.  X=536366.17 Y=531843.93  
17.  X=536379.66 Y=531744.14  
18.  X=536386.52 Y=531693.44  
19.  X=536387.08 Y=531651.98  
20.  X=536384.66 Y=531643.77  
21.  X=536401.60 Y=531637.42  
22.  X=536409.06 Y=531589.39  
23.  X=536411.23 Y=531584.34  
24.  X=536422.70 Y=531523.60  
25.  X=536424.93 Y=531511.80  
26.  X=536548.80 Y=531526.71  
27.  X=536548.80 Y=531526.71  
28.  X=536555.30 Y=531490.38  
29.  X=536613.34 Y=531494.59  
30.  X=536625.99 Y=531495.05  
31.  X=536798.75 Y=531495.18  
32.  X=536809.70 Y=531484.70  
33.  X=536822.19 Y=531474.06  
34.  X=536827.44 Y=531472.06  
35.  X=536845.17 Y=531470.67  
36.  X=536873.60 Y=531473.25  
37.  X=536900.78 Y=531472.07  
38.  X=536936.63 Y=531469.90  
39.  X=536966.22 Y=531464.98  
40.  X=536995.47 Y=531455.17  
41.  X=537033.37 Y=531444.62  
42.  X=537154.89 Y=531417.67  
43.  X=537159.35 Y=531428.56  
44.  X=537159.90 Y=531430.91  
45.  X=537144.43 Y=531516.70  
46.  X=537138.22 Y=531544.00  
47.  X=537109.18 Y=531608.63  
48.  X=537104.43 Y=531622.74  
49.  X=537088.93 Y=531656.53  
50.  X=537074.11 Y=531680.70  
51.  X=537064.60 Y=531691.13  
52.  X=537018.01 Y=531770.66  

53.  X=537010.07 Y=531782.24  
54.  X=536965.81 Y=531835.17  
55.  X=536954.85 Y=531858.32  
56.  X=536952.74 Y=531878.03  
57.  X=536946.63 Y=531874.34  
58.  X=536940.24 Y=531870.49  
59.  X=536936.69 Y=531867.83  
60.  X=536933.80 Y=531865.41  
61.  X=536931.20 Y=531862.31  
62.  X=536929.47 Y=531859.78  
63.  X=536928.40 Y=531857.60  
64.  X=536927.50 Y=531854.94  
65.  X=536927.03 Y=531851.81  
66.  X=536926.91 Y=531847.66  
67.  X=536909.39 Y=531831.72  
68.  X=536850.10 Y=531807.38  
69.  X=536845.80 Y=531808.16  
70.  X=536839.96 Y=531808.85  
71.  X=536830.17 Y=531810.67  
72.  X=536825.43 Y=531812.78  
73.  X=536820.95 Y=531815.32  
74.  X=536814.80 Y=531819.20  
75.  X=536809.46 Y=531822.99  
76.  X=536799.68 Y=531831.67  
77.  X=536794.25 Y=531836.65  
78.  X=536789.61 Y=531840.24  
79.  X=536786.34 Y=531834.57  
80.  X=536755.94 Y=531832.82  
81.  X=536723.83 Y=531820.93  
82.  X=536720.94 Y=531826.30  
83.  X=536716.39 Y=531831.85  
84.  X=536712.30 Y=531838.86  

 
Границата на опфатот е прикажана со 

линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, означени со редни броеви од 1 до 84, 
а за секоја точка табеларно се дадени пара-
метрите по х и у координати.  

 
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 
стандарди и нормативи за урбанистичко 
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планирање (Службен весник на Република 
Македонија, бр: 142/15, 217/15 и 222/15). 

 Во рамките на опфатот на село Меџит-
лија се утврдени повеќе групи на класи на 
намена: 

Групи на класи на намени: 
1. Домување - група на класа на на-

мена А; 
2. Јавни институции - група на класа 

на намена В; 
3. Производство, дистрибуција и сер-

виси - група на класа на намена Г; 
4. Зеленило и рекреација – група на 

класа на намена Д; 
5. Инфраструктура - група на класа на 

намена Е. 
Од групата на класа на намена А - дому-

вање, застапени се:  
• Домување со посебен режим – класа на 

намена А0; 
• Домување во станбени куќи (семејни 

куќи со градини, индивидуално 
домување, зона на земјоделски 
домаќинства, селски стопански дворови) 
– класа на намена А1. 

Од групата на класа на намена В – јав ни 
институции, застапени се:  

• Образование и наука - класа на намена 
В1; 

• Државни институции - класа на намена 
В4; 

• Верски институции – класа на намена 
В5. 

Од групата на класа на намена Г - произ-
водство, дистрибуција и сервиси, застапени се:  

• Лесна индустрија – класа на намена Г2. 
Од групата на класа на намена Д - 

зеленило и рекреација, застапени се:  
• Парковско зеленило – класа на намена 

Д1; 
• Спорт и рекреација – класа на намена 

Д3. 
Од групата на класа на намена Е - ин-

фраструктура, застапени се:  
• Комунална инфраструктура (сообраќај-

на инфраструктура) – класа на намена 
Е1. 

 
Член 8 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Меџитлија 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 Меџитлија 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 
и 217/15). 

 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 објек-
тите, процентот на изграденост и коефи-
циент на искористеност да се во согласност 
со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (Службен вес-
ник на Република Македонија, бр: 142/15, 
217/15 и 222/15).  

 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 изменување и дополнување на Правил-
никот за стандарди и нормативи за урбанис-
тичко планирање (Сл.весник на РМ, 
бр.142/15, 217/15 и 222/15). 
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Член 11 
При реализација на општиот акт во 

целост да се почитуваат одредбите од текс-
туалниот дел на општиот акт кои се одне-
суваат на целокупната инфраструктурна 
мрежа (далековод, гасовод, траса на желез-
ница, цевковод.....), водотеците и за природ-
ните и вештачки водени површини што се 
во рамките на опфатот. 

 
Член 12 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Меџитлија се дефинира просторната 
организација 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 Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Меџитлија 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 
објект со основна група на класи на намена 
А – домување, Б-комерцијални и деловни 
намени и В - јавни институции и Г - произ-
водство, дистрибуција и сервиси. 

 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, 44/15 и 222/15).  

 
Член 14 

Општиот акт за село содржи табели со 
Билансни споредбени показатели во кои се 
прикажани планираните површини по на-
мена 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, 217/15 и 222/15 ). 

  
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 примену-
ваат до донесување на Урбанистички план 
за село.  

 
Член 18 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Сл. гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-18/12                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 Детален урбанистички план за 
СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 

(измени и дополнувања) - Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Детален урбанистички план за СТАН-
БЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и 
дополнувања) - Општина Битола, донесена 
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на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13, 42/14) а во врска со чл. 123 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ Бр.199/14, 
44/15 и 193/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 29.02.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на Детален урбанистички 

план за СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 
(измени и дополнувања) - Општина Битола  

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Детален урбанистички план за СТАН-
БЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и 
дополнувања) - Општина Битола, 

  
Член 2 

Границата на планскиот опфат се движи: 
североисток по осовина на магистрална 
улица ,,Довлеџик,,, на југ по осовина на 
станбена улица ,,Довлеџик,,(граница со 
ДУП за Станбена заедница 1 Модул 1) на 
северозапад по осовина на планирана 
делница на магистрална улица до крстос-
ница со магистрална улица ,,Довлеџик,, 

Опфатот на вака предложениот ДУП има 
површина од 1,84 ха. 

 
Член 3 

Детален урбанистички план за СТАН-
БЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и 
дополнувања) - Општина Битола, се состои 

од текстуален и графички дел кои се 
составен дел на оваа Одлука.  

 
Член 4 

Детален урбанистички план за СТАН-
БЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и 
дополнувања) - Општина Битола, се заверу-
ва со потпис и печат од донесителот на 
планот. 

 
Член 5 

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

 
Бр.09-18/13                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СТР. 20 

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 и 17/08) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 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.11116 (згр.1 и 4) во КО Битола 3 со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2-колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП М.З. Карамани 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.09-18/14                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 без 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 без вклопување 
на бесправниот објект во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и 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 29.02.2016 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 без 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. 154/2 (згр.1) во КО Раштани со 
намена Б-комерцијални и деловни намени, 
со намена Е-инфраструктура и Д2-заштитно 
зеленило, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-ГУП на град 
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Битола без 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.09-18/15                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 

гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08) Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.02.2016 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.5217 (згр.1) во КО Битола со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2-колективно домување и јавни 
површини, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-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.09-18/16                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 без вклопување на бесправниот 

објект во идна урбанистичко планска 
документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената без вклопување 
на бесправниот објект во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.02.2016 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 без 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.146/1 (згр.1,2, 3 и 4) во КО 
Раштани со намена Г4-магацин, со намена 
Е-инфраструктура од јавен интерес утвр-
дена со Закон, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација-ГУП 
на град Битола без 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.09-18/17                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
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17/08) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 29.02.2016 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.10432 (згр.1, 2 и 3) во КО Битола 4 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2-колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП за станбена заедница Даме 
Груев 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.09-18/18                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и 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 29.02.2016 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 усо-
гласување на намената на бесправниот 
објект на КП бр.11367 (згр.1 и 2) во КО 
Битола 3 со намена А1-индивидуално до-
мување, со намена А2-колективно дому-
вање, утврдена во важечката урбанистичко 
планска документација-ГУП на град Битола 
и вклопување на истиот во идна урба-
нистичко планска документација.  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-18/19                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 162/2012) и 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 29.02.2016 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.19240/1 (згр.1) во КО Битола со 
намена Г4 - магацин, со намена А2-колек-
тивно домување, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација-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.09-18/20                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 
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 
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во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 29.02.2016 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект зграда бр. 1 и 2 на 
КП бр.1813/1 и зграда бр.1 на КП бр.1813/2 
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 Општината Битола“. 

 
Бр.09-18/21                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 29.02.2016 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  
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бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект зграда бр.1 и 2 на КП 
бр.2244 во КО Кукуречани 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.09-18/22                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

 

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

 
Бр. 08-298/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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 29.02.2016 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 
Логоварди 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 деловен објект 
зграда бр.1, 2, 3, 4, 6, 7 и 11 на КП бр.29 во 
КО Логоварди 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.09-18/23                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 Решението за 

разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 

Центар за социјална работа-Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Управниот 
одбор на ЈУ Меѓуопштински Центар за 
социјална работа-Битола, донесено на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.02.2016 година. 

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

 
Бр. 08-298/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 100 од Законот за 

социјална заштита (,,Службен весник на 
РМ“ бр.79/09...150/15), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“ бр. 5/02) и 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 29.02.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 

Центар за социјална работа-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Цветан Ди-
мовски како член-претставник од Општина 
Битола во Управниот одбор на ЈУ Меѓу-
општински Центар за социјална работа-
Битола, поради истек на мандатот. 

2. За член-претставник од Општина Би-
тола во Управниот одбор на ЈУ Меѓуопш-
тински Центар за социјална работа-Битола, 

се именува Анета Кочишка, дипломиран 
лекар, село Кукуречани, тел.078-807-073. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-18/24                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 членови во 
Училишниот одбор на Средното општинско 

земјоделско училиште ,,Кузман 
Шапкарев“ – Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на Средното општинско земјоделско 
училиште ,,Кузман Шапкарев“ – Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.02.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-298/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 88, став 2 и 5 од 

Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/95...30/16), член 36, 
став 1, точка 5 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02), а во врска со 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 29.02.2016 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 

Училишниот одбор на Средното општинско 
земјоделско училиште ,,Кузман 

Шапкарев“ – Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Оливер 
Пишмановски-машински инженер и Сашо 
Бојовски-биотехничар од членови-претста-
вници од Општина Битола во Училишниот 
одбор на Средното општинско земјоделско 
училиште ,,Кузман Шапкарев“ – Битола. 

2. За членови-претставници од Општина 
Битола во Училишниот одбор на Средното 
општинско земјоделско училиште ,,Кузман 
Шапкарев“ – Битола се именуваат лицата 
Јасмина Степановска-дипломиран биотех-
нолог, ул. „Васил Брклевски“ бр. 23, тел. 
076-211-502 и Биљана Филиповска-дипло-
миран јавен администратор, ул. „Даме 
Груев“ бр.78, тел.070-335-201. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-18/25                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 членови во 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Училишниот 
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ – Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.02.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-298/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 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...30/16), 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), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.02.2016 година, донесе 

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

во Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи 
Сугарев“-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Весела 
Тошевска и Зоран Каракамишев од чле-
нови-претставници од Општина Битола во 
Училишниот одбор на ОУ ,,Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Ивана 
Здравковска-професор по физичко образо-
вание, ул. „Ѓорче Петров“ бр.1/3, тел.070-
753-859 и Ѓорѓи Ѓорѓиевски-дипломиран 
правник, ул. „Козара“ бр. 33, тел.070-885-
887 како членови-претставници од Опш-
тина Битола во Училишниот одбор на ОУ 
,,Ѓорѓи Сугарев“-Битола. 

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

 
Бр.09-18/26                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 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 
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(„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 Здружението @Битолски 
Победник“ - Битола за користење на 

името БИТОЛА 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Здружението ,,Битолски По-
бедник“-Битола за користење на името 
БИТОЛА, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.02.2016 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-298/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа член 9, став 2 од Законот за 

здруженија и фондации (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 52/10 и 135/11), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 5/02) и 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 29.02.2016 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Здружението 

„Битолски Победник“ - Битола за 
користење на името БИТОЛА 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здруже-
нието на граѓани ,,Битолски Победник“, ул. 
,,Караорман“ бр. 97-Битола, за користење на 
името БИТОЛА. 

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

 
Бр.09-18/27                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.02.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СТР. 30 

С О Д Р Ж И Н А 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  за управување со 
комунален и неопасен отпад на територијата 
на Општина Битола за 2016 година ....................... 1 
ПРОГРАМА за дополнување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола за 2016 година ........................ 7 
ПРОГРАМА  за одбележување на позначајни 
историски и културни настани за 2016 година 
во Општината Битола ............................................. 8 
З А К Л У Ч О К за усвојување 
Информацијата за безбедносната состојба на 
подрачјето на ПС-ОН Битола во текот на 2-то 
полугодие од 2015 година .................................... 11 
О Д Л У К А за измена и дополнување на 
Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општината Битола за 2016 година ...................... 11 
О Д Л У К А за прифаќање на отстапениот 
одземен предмет-товарно моторно возило со 
правосилна пресуда без надоместок на 
Општина Битола .................................................... 12 
ОДЛУКА за потребата од определување на 
заштитни зони околу водни тела наменети за 
консумирање од страна на човекот во 
Општина Битола .................................................... 13 
О Д Л У К А за финансирање на Акцискиот 
план за чистење на коритото на Црна Река ........ 13 
О Д Л У К А за формирање на Центри за ран 
детски развој во состав на ОЈУ за деца Детска 
градинка ,,Естреја Овадија Мара“ Битола и 
ОЈУ за деца Детска градинка „Мајски цвет“ 
Битола ..................................................................... 14 
О Д Л У К A за донесување на Општ акт за 
село Меџитлија и утврдување на услови за 
начинот на градење во село Меџитлија - 
Oпштина Битола, за кое нема урбанистички 
план ......................................................................... 15 
О Д Л У К А за донесување на Детален 
урбанистички план за СТАНБЕНА 
ЗАЕДНИЦА БР. 1 БЛОК 2 (измени и 
дополнувања) - Општина Битола ........................ 19 
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 ......................................... 20 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената без вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 20 
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 ......................................... 21 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената без вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 22 
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 ......................................... 23 
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 ......................................... 23 
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 ......................................... 24 
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........................................................ 25 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на   бесправните објекти 
изградени во КО Кукуречани во идна 
урбанистичко планска документација ................ 25 

 



ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2  –  СТР. 31 

О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 26 
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување 
на член во Управниот одбор на ЈУ 
Меѓуопштински Центар за социјална работа-
Битола ..................................................................... 27 
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување 
членови во Училишниот одбор на Средното 

општинско земјоделско училиште ,,Кузман 
Шапкарев“ – Битола ............................................. 28 
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување 
на членови во Училишниот одбор на ОУ 
,,Ѓорѓи Сугарев“-Битола ....................................... 28 
РЕШЕНИЕ за давање согласност на 
Здружението „Битолски Победник“ - Битола 
за користење на името БИТОЛА ......................... 29 
 

 
 
 

 
  

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2016 СТР. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 

 


	С О Д Р Ж И Н А
	Издавач: Општина Битола
	Буџет на Општина Битола


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 10
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


