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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 давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во ЈП 

„Комуналец“ Битола.  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање за 2017 година во ЈП „Комуналец“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 20.02.2017 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2017 година во ЈП 
„Комуналец“ Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година во 
ЈП „Комуналец“ Битола, бр. 01-66/1 од 
02.02.2017 година. 

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

 
Бр.09-09/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во ЈКП 

„Водовод“ Битола.  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање за 2017 година во ЈКП „Водовод“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
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на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 20.02.2017 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2017 година во ЈКП 
„Водовод“ Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година во 
ЈКП „Водовод“ Битола бр. 04-61 од 
03.02.2017 година. 

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

 
Бр.09-09/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во КЈП 

„Нискоградба“ Битола.  

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Годишниот план за вработување 
за 2017 година во КЈП „Нискоградба“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 20.02.2017 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2017 година во КЈП 
„Нискоградба“ Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година во 
КЈП „Нискоградба“ Битола бр. 04-76/1 од 
02.02.2017 г. 

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

 
Бр.09-09/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во ЈП 

„Пазари“ Битола.  

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Годишниот план за вработување 
за 2017 година во ЈП „Пазари“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.02.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-204/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 20.02.2017 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување за 2017 година во ЈП 
„Пазари“ Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година во 
ЈП „Пазари“ Битола бр. 01-12/1 од 
20.01.2017 г. 

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

 
Бр.09-09/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 

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

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2017 година во Старски 

дом „Сју Рајдер“ Битола.  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2017 година во Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 20.02.2017 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување за 2017 година во Старски 

дом „Сју Рајдер“ Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2017 година во 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола бр. 02-
91/3 од 20.04.2016 г. 

  

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 23.02.2017 СТР. 4 

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

 
Бр.09-09/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 2017 година во 

Општината Битола 

1. Ја објавувам Програмата за одбеле-
жување на позначајни историски и кул-
турни настани за 2017 година во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 
20.02.2017 година, донесе 

ПРОГРАМА  
за одбележување на позначајни историски 

и културни настани за 2017 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 прија-
телство) ; 

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 македонските безбеднос-

ни сили (положување цвеќе во соработка со 
МВР) ; 
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1876 г. - 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 кре-
вање на Илинденското востание (Одбеле-
жување 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 Кара-
манди, Таки Даскало, Димче Хаџи Попов-
ски, Томаки Димитровски, Мара Јосифова, 
Јоска  Јорданоски и Оцка Михајловски (по-
ложување цвеќе на бистите на шеталиш-
тето) ; 

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 во 
соработка со планинарскиот клуб Пелис-

тер) ; 
12 Maj – Смртта на Димче Стефановски-

режисер и еден од  
оснивачите на Битолскиот народен 

театар. 
20 Мај 1836 г. – формирање на Против-

пожарната служба во Битола  
(Општина Битола во соработка со Про-

тивпожарната единица) ; 
20 Мај 1943 г. – Формирање на Народно-

ослободителниот  
партизански одред Гоце Делчев (Општи-

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

18 Август – денот на АРМ (Општина 
Битола) ; 

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 
одред 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 Организација (Општина 
Битола) ; 

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

29 Октомври 1940 г. – починал 
Димитрија 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 
Народноослободителна бригада (Општи-

на Битола со Сојуз на борци); 
28 Ноември 1907 г. – убиен е Борис 

Сарафов (Општина Битола- пригодно 
предавање); 

 
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.09-09/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 
Магарево 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-
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пување на бесправните објекти изградени 
во КО Магарево во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 20.02.2017 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 
Магарево во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување и 
помошни објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-5151, КП бр.18/1 КО Магарево,  

 згр.1-А1-1 (Митревска Лидија) 
 згр.2-А5-4 
 згр.3-Ф2 
 згр.4-Ф2 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-09/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 
Ѓавато 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 Ѓавато во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
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Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 20.02.2017 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 
Ѓавато во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-10859, КП бр.532 КО Ѓавато 
(Пердуловски Благоја)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-664/16, КП бр.240 КО 
Нижеполе-згр.1 и 2-А1-1(Бесимовски 
Незир) згр.3 –А5-4 
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УП 1 бр.27-947/16, КП бр. 238/3 КО 
Нижеполе-згр.1-А1-1 (Ќерими Буран) 

  
Член 2 

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

 
Бр.09-09/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 20.02.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-769/16, КП бр. 914/1 КО 
Братиндол-згр.1-А1-5 (Димитриевски 
Митко) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 20.02.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-545/16, КП бр.1011/3 КО 
Дихово, згр.1-А1-1 (Сотировски Сотир) 
 КП бр.1011/1КО Дихово,згр.11-А5-4  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (2) од Пра-
вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
20.02.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

  
УП 1 бр.27-2269/16, КП бр. 1374 КО 
Буково,  згр.1-А1-1 (Талевски Зоран) 

  
Член 2 

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

 
Бр.09-09/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 
Битола 5 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 Битола 5 во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 20.02.2017 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 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
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ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти на со намена Г4-
стопански објект во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-7184, КП бр.84 КО Битола 5-
згр.1 (Трајчевски Кирил)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 
Битола 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 Битола во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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 („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 20.02.2017 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 
Битола во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена-помошен 
објект во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

 
УП 1 бр.27-7588, КП бр.795КО Битола-
згр.1 (КПУ Затвор-Битола)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општина Битола на седницата 
одржана на 20.02.2017 година, донесе 

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А-домување, со намената Г-ин-

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

 
УП 1 бр.27-3198, КП бр.10809КО Битола 
5, (Гроздановски Димитар)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А-домување, со намената Г-индус-
трија, утврдена во важечката урбанистичко 
планска документација- ГУП на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-3521, КП бр.10620КО Битола 
5, (Велевски Тодор)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 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 со 
намена А1-индивидуално домување, со 

 



ЧЕТВРТОК 23.02.2017 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 2  –  СТР. 15 

намена Д3-спорт и рекреација, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација ДУП за СРЦ-Св.Архангел, м.в. Дов-
леџик на град Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

  
УП 1 бр.27-3688, КП бр. 5287/1 КО 
Битола, згр.1(Трајковски Ило) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А-домување, со намена Г-индус-
трија и поголеми стопански објекти, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација-ГУП на град Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

  
УП 1 бр.27-4046, КП бр.10618 КО Битола 
5, згр.1 и 2 (Стојковски Петко) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 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 
со намена А1-индивидуално домување, со 

намената, со намена Г-сервиси и мало сто-
панство, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-ГУП на град 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4591, КП бр. 707 КО Раштани, 
(Марковска Велика) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намената А2–колективно домување, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ДУП БЛР 1 дел на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4722, КП бр. 5228 КО Битола, 
(Усеиновски Невзат) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена Г-производство дистрибуција и 
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сревиси, со намената А–домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП У.Е. Боримечка на Опш-
тина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4835, КП бр. 1744 КО Битола 
5, (Ѓорѓиевска Виолета) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А-домување, со намената Д1-пар-
ковско зеленило, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација - ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-5401, КП бр.1473КО Горно 
Оризари, (Лозановски Симе)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување во семејни куќи, со 

намената Г-зона на стопански дворови, 
утврдена во важечката урбанистичко 
планска документација- ГУП на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-5802, КП бр.10635 КО Битола 
5, (Ѓоргиевски Трајан)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А-домување, со намената Г-индус-
трија и поголеми стопански субјекти, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ГУП на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-7514, КП бр.11053/1 КО 
Битола 5-згр.2, (Димитровски Божидар) 
УП 1 бр.27-10701, КП бр.11024 КО Битола 
5-згр.1,(Трајковски Цане)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 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 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 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 со 
намена А1-индивидуално домување, со 
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намена А2-колективно домување со јавни 
сообраќајни површини, утврдена во ва-
жечката урбанистичко планска докумен-
тација ДУП ЦГП 1 дел на град Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

  
УП 1 бр.27-7783, КП бр.8834КО Битола 3, 
згр.1 (Петковски Методија) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намена Г-индус-
трија и поголеми стопански објекти, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација-ГУП на град Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

  
УП 1 бр.27-9573, КП бр.17334 КО Битола 
5, згр.1 (Петроски Киро) КП бр.17335КО 
Битола 5,згр.3 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на 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 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 20.02.2017 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 
со намена Г-магацин, со намена Д2-зона на 

заштитно зеленило, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација-ГУП 
на град Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација.  

  
УП 1 бр.27-11084, КП бр. 17559 КО 
Битола 5, згр.7 (ЈП Комуналец) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена Б1-мали комерцијални и деловни 
намени, со намената А1–домување во стан-
бени куќи, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација- ДУП за 
Горно Оризари на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-91/16, КП бр. 913/2КО Горно 
Оризари-згр.1-дп, (Љупчо и Бен Најдовски) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 20.02.2017 година. 

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

 
Бр. 08-204/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) 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 20.02.2017 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
со намена А5 помошни објекти, со намената 
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Д3-заштитно зеленило, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ДУП „Баир“ - Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

  
УП 1 бр.27-7525, КП бр.4973/2 згр.1 КО 
Битола 4, (Ѓуровски Љубе) КП бр.4948 згр. 3 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-09/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор на ОУ ,,Даме Груев“-

Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување на член во Училиш-
ниот одбор на ОУ ,,Даме Груев“-Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.02.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-204/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2017 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...127/16), 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 20.02.2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“-

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Бети 
Наковска-дипл.економист и Сузана Нико-
ловска-дипл.учител од членови во Училиш-
ниот одбор на ОУ ,,Даме Груев“-Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Ивана Ву-
ковиќ-дипл.учител, ул. „Срем“ бр. 1-Битола 
и Михајло Страчковски-Технички факултет, 
ул. „Срем“ бр. 9 - Битола за членови во 
Училишниот одбор на ОУ ,,Даме Груев“-
Битола. 

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

 
Бр.09-09/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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