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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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на проектот „Интеграција на 
Зелен транспорт во Градовите“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање со-
гласност на проектот „Интеграција на Зелен 
транспорт во Градовите, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на проектот 

„Интеграција на Зелен транспорт во 
Градовите“ 

 

Член 1 
 
Со оваа Одлука се дава согласност за 

учество во проектот „Интеграција на Зелен 
транспорт во Градовите“ (Integration of 
Green Transport in Cities) од Програмата за 
прекугранична соработка со Грција 2014-
2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020). 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/3                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на приоритет на проектот„ 
Инфраструктура за пристап до 

земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот„Инфраструктура 
за пристап до земјоделско земјиште во КО 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 4, година XLVI 

Понеделник, 11.04.2016 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 4 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СТР. 2 

Кукуречани – Општина Битола“, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 10/05), 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 30.03.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проектот 

„Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/4                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

 
 

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

„Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на намената на проектот „Ин-
фраструктура за пристап до земјоделско 
земјиште во КО Кукуречани – Општина 
Битола“, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 10/05), 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 30.03.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на намената на 

проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот „Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште во КО 
Кукуречани – Општина Битола“. 

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2016 година, Мерка 124, 
до Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој, со 
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максимална вредност до 1.000.000,оо де-
нари. 

  
 Член 3 

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

 
Бр.09-46/5                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2015 г., донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2015 г. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2015 година, 
донесена на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 14.03.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/6                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2015 г., донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола, на сед-
ницата одржана на 30.03.2016 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 2015 
година. 

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

 
Бр.09-46/7                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за јавната чистота на 

подрачјето на Општината Битола во 2015 
година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
јавната чистота на подрачјето на Општината 
Битола во 2015 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-579/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола, на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола во 2015 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола во 2015 
година. 

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

 
Бр.09-46/8                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 

Битола во 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Финансовата 
програма за јавните зелени површини на 
подрачјето на Општината Битола во 2015 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.03.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-579/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола, на 
седницата одржана на 30.03.2016 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Финансовата програма за јавните 
зелени површини на подрачјето на 
Општината Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Финансовата програма за јавните 
зелени површини на подрачјето на Опш-
тината Битола за 2015 година. 

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

 
Бр.09-46/9                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на завршната сметка на КЈП 

„Нискоградба“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на завршната сметка на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2015 г., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 

41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на завршната сметка  

на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 г. 

1. Се дава согласност на завршната смет-
ка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2015 
година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 25.02.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/10                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Годишниот извештај за 
работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 

за 2015 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2015 г., донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 

 



  –  БРОЈ 4 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СТР. 6 

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 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 

работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за работењето на КЈП „Нискоградба“ 
Битола во 2015 година. 

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

 
Бр.09-46/11                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2015 г., донесено на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 

40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г. 

1. Се дава согласност на Завршната смет-
ка на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година, 
донесена на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 24.02.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/12                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ 
Битола за 2015 г., донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работата 

на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП „Пазари“ Битола за 2015 година. 

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

 
Бр.09-46/13                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2015 г. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2015 г., донесено на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка на ЈКП „Водовод“ Битола  
за 2015 г. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 го-
дина, донесена на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 24.02.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/14                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ 
Битола за 2015 година, донесен на седни-
цата на Советот Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05), Советот на 
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Општината Битола на седницата одржана на 
30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2015 
година. 

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

 
Бр.09-46/15                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг Би-
тола за 2015 година, донесено на седницата 
на Советот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 

41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола за 2015 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола, донесена на седницата 
на Управниот одбор, одржана на 26.02.2016 
година. 

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

 
Бр.09-46/16                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжене-
ринг Битола за 2015 година, донесен на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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. 10/05и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола за 

2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола 

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

 
Бр.09-46/17                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени за 2015 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени за 2015 
година, донесено на седницата на Советот 
Општината Битола одржана на 30.03.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-579/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени за 2015 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“ Битола, донесена на седницата на 
Управниот одбор, одржана на 25.02.2016 
година. 

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

 
Бр.09-46/18                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за стопа-
нисување со Индустриската зона „Жабени“ 
за 2015 година, донесен на седницата на 
Советот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 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. 08-579/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
  
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ЈП за стопанисување со Индустриската 

зона „Жабени“ за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за стопанисување со Индус-
триската зона „Жабени“ за 2015 година. 

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

 
Бр.09-46/19                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Зоолошката 

градина Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Зоолошката градина 
Битола за 2015 година, донесено на седни-
цата на Советот Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Зоолошката градина Битола за 2015 

година 

1. Се дава согласност на Завршната смет-
ка за финансиското работење на Зоолош-
ката градина Битола за 2015 година, доне-
сена на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 16.02.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/20                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за работата на 
Зоолошката градина Битола за 2015 

година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Зоолошката гра-
дина Битола за 2015 година, донесен на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Зоолошката градина Битола за 2015 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Зоолошката градина Битола за 2015 
година. 

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

 
Бр.09-46/21                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Старски дом 

„Сју Рајдер“ Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола за 2015 година, донесено на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 06/12, 114/13 и 
41/14) 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 
30.03.2016 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 

година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на Стар-
ски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 година, 
донесена на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 26.02.2016 година. 

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

 
Бр.09-46/22                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Извештајот за работата на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2015 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола за 2015 година, донесено на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за  
2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 
2015 година. 

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

 
Бр.09-46/23                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 

замјиште во Општината Битола за  
2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
уредување на градежното замјиште во 
Општината Битола за 2015 година, донесен 
на седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за уредување на 
градежното замјиште во Општината 

Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во Општината Битола 
за 2015 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 

 
Бр.09-46/24                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување инсталации на 

локалната патна мрежа и улиците во 
Општината Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување инсталации на локалната патна 
мрежа и улиците во Општината Битола за 
2015 година, донесен на седницата на Со-
ветот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за одржување инсталации 
на локалната патна мрежа и улиците во 

Општината Битола за 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за одржување инс-
талации на локалната патна мрежа и 
улиците во Општината Битола за 2015 
година.  

 
 

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

 
Бр.09-46/25                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 

уличното осветлување во Општината 
Битола за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
користење и одржување на уличното 
осветлување во Општината Битола за 2015 
година, донесен на седницата на Советот 
Општината Битола одржана на 30.03.2016 
година и продолжението на 05.04.2016 
година.. 

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

 
Бр. 08-579/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на  Програмата за користење и одржување 
на уличното осветлување во Општината 

Битола за 2015 година 

 



  –  БРОЈ 4 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СТР. 14 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за користење и 
одржување на уличното осветлување во 
Општината Битола за 2015 година.  

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

 
Бр.09-46/26                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за организирање на зимската 

служба на подрачјето на Општината 
Битола за сезоната 2015/2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
организирање на зимската служба на по-
драчјето на Општината Битола за сезоната 
2015/2016 година, донесен на седницата на 
Советот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за организирање на 
зимската служба на подрачјето на 

Општината Битола за сезоната  
2015/2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за организирање на 
зимската служба на подрачјето на Опш-
тината Битола за сезоната 2015/2016 година.  

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

 
Бр.09-46/27                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за спроведување 
на Програмата за изработка на 

урбанистички планови и Програмата за 
изработка и донесување на општи акти за 
села на подрачјето на Општина Битола за 

2015 г. заклучно со 31.12.2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за спроведување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови и 
Програмата за изработка и донесување на 
општи акти за села на подрачјето на 
Општина Битола за 2015 г. заклучно со 
31.12.2015 година, донесен на седницата на 
Советот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 



ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 4  –  СТР. 15 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

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

спроведување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови и Програмата за 
изработка и донесување на општи акти за 
села на подрачјето на Општина Битола за 

2015 г. заклучно со 31.12.2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спро-
ведување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови и Програмата за 
изработка и донесување на општи акти за 
села на подрачјето на Општина Битола за 
2015 г. заклучно со 31.12.2015 година. 

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

 
Бр.09-46/28                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион  
за 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работењето на 
Центарот за развој на Пелагонискиот план-
ски регион за 2015 година, донесен на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година.. 

 

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

 
Бр. 08-579/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Пелагонискиот плански регион за 2015 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за работењето на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион за 2015 
година. 

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

 
Бр.09-46/29                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Годишниот извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион за 2015 година  

 



  –  БРОЈ 4 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СТР. 16 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Пелагонискиот 
плански регион од страна на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион за 
2015 година, донесен на седницата на 
Советот Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 

спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион за 2015 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај 
за спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна на 
Центарот за развој на Пелагонискиот план-
ски регион за 2015 година.  

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

 
Бр.09-46/30                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за локален економски развој 

за 2015 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
локален економски развој за 2015 година, 
донесен на седницата на Советот Општи-
ната Битола одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на  Програмата за локален економски 
развој за 2015 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за локален економски 
развој за 2015 година.  

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

 
Бр.09-46/31                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

  

 



ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 4  –  СТР. 17 

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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Проектот Почиста и зелена 
Битола 2016  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Проектот Почиста и зелена Битола 2016, 
донесен на седницата на Советот Општи-
ната Битола одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Проектот Почиста  

и зелена Битола 2016  

1. СЕ УСВОЈУВА Проектот Почиста и 
зелена Битола 2016.  

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

 
Бр.09-46/32                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Информација за потребата 
од спроведување на превентивни мерки 
за заштита на населението од заразни 

болести 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за потребата од спрове-
дување на превентивни мерки за заштита на 
населението од заразни болести, донесен на 
седницата на Советот Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година.. 

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

 
Бр. 08-579/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

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

потребата од спроведување на 
превентивни мерки за заштита на 
населението од заразни болести 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за потре-
бата од спроведување на превентивни 
мерки за заштита на населението од заразни 
болести 

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

 
Бр.09-46/33                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 

 



  –  БРОЈ 4 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2016 СТР. 18 

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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Оперативниот план и 
Програма за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
спроведување на превентивна систематска 
дератизација на канализациониот систем, 
јавната депонија Мегленци, дивите депонии и 
ѓубришта на град Битола во 2016 година, 
донесен на седницата на Советот Општината 
Битола одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 

Програма за спроведување на 
превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализацио-
ниот систем, јавната депонија Мегленци, 

дивите депонии и ѓубришта на град Битола 
во 2016 година 

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

 
Бр.09-46/34                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за кон-
трола и уништување на комарците на тери-
торијата на Општина Битола за 2016 година, 
донесен на седницата на Советот Општи-
ната Битола одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Одлуката перативниот 

план и Програма за контрола и 
уништување на комарците на територијата 

на Општина Битола за 2016 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 
Битола за 2016 година. 

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

 
Бр.09-46/35                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката  за формирање 
на координативно-организациона група за 
изработка на Локален еколошки акционен 

план (ЛЕАП) на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на координативно-организациона група за 
изработка на Локален еколошки акционен 
план (ЛЕАП) на општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 2, 

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), а во врска со Заклучокот 
за прифаќање на Иницијативата за 
изготвување на Локален акционен план за 
животна средина (ЛЕАП) на Општина 
Битола (,,Службен гласник на општината 

Битола“ бр.11/15), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 30.03.2016 
година и продолжението на 05.04.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на координативно-

организациона група за изработка на 
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) 

на општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се формира координа-

тивно-организациона група за изработка на 
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) 
на општина Битола во следниот состав: 

 - Сашо Илијовски-Локален Координатор 
 Локалниот координатор e претставник 

на општинската администрација, назначен 
од Градоначалникот. Тој е одговорен за 
дневните активности во врска со процесот 
на изработка на ЛЕАП. Локалниот коорди-
натор претставува алката што ги поврзува 
Општината, консултантот, комитетот, ра-
ботните групи и јавноста и треба да обез-
беди непрекината комуникација помеѓу 
сите засегнати страни и 

 - Локален комитет: 
 1. Зоран Соклевски 
 2. Миодраг Нечак 
 3. Нешат Аземовски 
 4. Јулијана Ивановска 
 5. Лили Бошевска 
 Целта на Локалниот комитет за разви-

вање, изготвување и спроведување на 
ЛЕАП за Општина Битола е да допре, но и 
да го информира останатото население за 
изработка на ЛЕАП, да побара жителите да 
ги искажат своите ставови околу локалните 
приоритети и решенија, да ги подучи за 
проблемите кои и се закануваат на заедни-
цата и активно да ги вклучи членовите на 
заедницата во создавањето на нејзината 
подобра иднина. 

 Со цел третирање на проблемите од жи-
вотната средина кои бараат стручен приод 
во нивното решавање, Локалниот комитет 
ќе формира работни групи во следните 
тематски области: 

 - Воздух, клима и бучава, 
 - Вода, 
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 - Почва и земјиште, 
 - Отпад, 
 - Природа. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-46/36                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за отстапување 
без надоместок на употребени плочки на 

ЈП „Пазари“ - Битола 

 1. Ја објавувам Одлуката за отстапување 
без надоместок на употребени плочки на ЈП 
,,Пазари“ - Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 (,,Служ-
бен гласник на општината Битола“ бр. 10/05 
и 17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година, 
донесе 

 

О Д Л У К А 
за отстапување без надоместок на 

употребени плочки на ЈП ,,Пазари“ - 
Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука на ЈП ,,Пазари“-Битола 

му се отстапуваат без надоместок употре-
бени плочки во количина до 700 м2 за 
поплочување на дел од централниот градски 
пазар. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/37                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈП ,,Пазари“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...61/15), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година, донесе 

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

изменување и дополнување на Статутот на 
ЈП „Пазари“ - Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за изменување и дополнување на Статутот 
на ЈП ,,Пазари“-Битола бр.02-85/3 од 
16.03.2016 година, донесена од Управниот 
одбор на претпријатието на ден 16.03.2016 
година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-46/38                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

и дополнување на Одлуката за 
утврдување на Нацрт ДУП за Блок Стар 

Прогрес - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
Нацрт ДУП за Блок Стар Прогрес - Опш-
тина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

 

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

 
Бр. 08-579/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13 и 
42/14) а во врска со чл. 123 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 199/14 и 44/15) и член 70 
од Статутот на Општина Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на Нацрт ДУП за 
Блок Стар Прогрес - Општина Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на Нацрт 

ДУП за Блок Стар Прогрес – Општина 
Битола се додава нов чл. 3 кој гласи: 

„Границата на Планскиот опфат се дви-
жи: на северозапад по дел на граница на 
опфат на ДУП за ,,Тумбе кафе,,, на север по 
осовина на собирна улица по ГУП на град 
Битола (СРУ1 по ДУП за АРМ), на севе-
роисток по осовина на ул. ,,Македонска 
фаланга, (поранешна Иво Лола Рибар), на 
југоисток по осовина на ул. ,,Буковска“. 

Површината на планскиот опфат изне-
сува 1,72 ха.  

 
Член 2 

Членот 3 станува чл. 4 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-46/39                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 Општина Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година, донесе 

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.1011 и 1012 КО Долно Оризари 
2. КП бр.1068 и 1069 КО Долно Оризари 
3. КП бр.1155 КО Долно Оризари 
4. КП бр.1159 КО Долно Оризари 
5. КП бр.1205 КО Долно Оризари 
6. КП бр.1208 КО Долно Оризари 
7. КП бр.1209 КО Долно Оризари 
8. КП бр.1210 КО Долно Оризари 
9. КП бр.1216 КО Долно Оризари 
10. КП бр.1223 КО Долно Оризари 
11. КП бр.1302 КО Долно Оризари 
12. КП бр.1334 КО Долно Оризари 
13. КП бр.1341 КО Долно Оризари 
14. КП бр.1345/8 КО Долно Оризари 
15. КП бр.1369 и 1370 КО Долно Оризари 
16. КП бр.1446/1 КО Долно Оризари 
17. КП бр.1483 и 1484/1 КО Долно Оризари 
18. КП бр.1499/1 КО Долно Оризари 
19. КП бр.1586 КО Долно Оризари 
20. КП бр.1655 КО Долно Оризари 
21. КП бр.1694 КО Долно Оризари 
22. КП бр.1753 КО Долно Оризари 
23. КП бр.1792 КО Долно Оризари 
24. КП бр.1798 КО Долно Оризари 
25. КП бр.1800 КО Долно Оризари 
26. КП бр.1801 КО Долно Оризари 
27. КП бр.1817 КО Долно Оризари 
28. КП бр.1823 КО Долно Оризари 
29. КП бр.1837/9 КО Долно Оризари 
30. КП бр.1851 КО Долно Оризари 
31. КП бр.1867 КО Долно Оризари 
32. КП бр.1872 КО Долно Оризари 
33. КП бр.1875 и 1877 КО Долно Оризари 
34. КП бр.1879 КО Долно Оризари 
35. КП бр.1890 КО Долно Оризари 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-46/40                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 
Горно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Горно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 

одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Горно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.392 КО Горно Оризари 
2. КП бр.402/1 КО Горно Оризари  
 (згр.2 станбен, згр.1-дп) 
3. КП бр.830 КО Горно Оризари 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/41                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 
Цапари 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 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Цапари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 Општина Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 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 
Цапари 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: 

 
1. КП бр.396/3 и 399 КО Цапари 
2. КП бр.1270  КО Цапари (згр.1-дп) 
3. КП бр.2028/4 КО Цапари  

4. КП бр.2033/1 КО Цапари (згр.1-дп) 
5. КП бр.2112 КО Цапари 
6. КП бр.2120/6 КО Цапари (дп-рибник) 
7. КП бр.2178 КО Цапари 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/42                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 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), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
1. КП бр.2002/1 КО Кукуречани 
2. КП бр.2111 КО Кукуречани 
3. КП бр.2263 и 2264 КО Кукуречани 
4. КП бр.2530 КО Кукуречани 
5. КП бр.2540 КО Кукуречани 
6. КП бр.2576 КО Кукуречани 
7. КП бр.2667/2 КО Кукуречани 
8. КП бр.2705/2 КО Кукуречани 
9. КП бр.4174 КО Кукуречани 
 (згр.6, 7, 8, 9, 10,  
 11, 12 и 13, 
  Е-инфраструктура) 
10. КП бр.4769/1 и 4769/2 КО Кукуречани 
11. КП бр.2298 и 5388/3 КО Кукуречани 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/43                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
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планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО 

Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација 

  Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.113/1 КО Бистрица 
2. КП бр.417/1 КО Бистрица 
3. КП бр.417/3 КО Бистрица 
4. КП бр.880/1 КО Бистрица 
5. КП бр.929/2 КО Бистрица 
6. КП бр.1142 КО Бистрица 
7. КП бр.1212 КО Бистрица 
8. КП бр.1220 и 1277 КО Бистрица 
9. КП бр.1354/2 КО Бистрица 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/44                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година, донесе 

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.918/2 КО Крклино 
2. КП бр.1352/2 и 1353/2 КО Крклино 
3. КП бр.1439 КО Крклино 
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4. КП бр.1454/1 и 1459 КО Крклино 
5. КП бр.1454/2 КО Крклино 
6. КП бр.1454/3 КО Крклино 
7. КП бр.1473 и 1474 КО Крклино 
8. КП бр.1552/2 КО Крклино 
9. КП бр.1746/1 КО Крклино 
10. КП бр.1790 и 1791/1 КО Крклино 
11. КП бр.1819/1 КО Крклино  
 (згр.1 дел е дп) 
12. КП бр.1841 КО Крклино 
13. КП бр.2003 КО Крклино 
14. КП бр.2028/2 КО Крклино 
15. КП бр.2029/2 КО Крклино 
16. КП бр.2037/2 КО Крклино 
17. КП бр.2088/1 КО Крклино 
18. КП бр.2130 КО Крклино 
19. КП бр.2148 КО Крклино 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/45                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Кажани 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 Кажани во идна урбанистичко 

планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Кажани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 
 
1. КП бр.315 КО Кажани 
2. КП бр.334 КО Кажани 
3. КП бр.605/1 КО Кажани   
4. КП бр.709/3 КО Кажани 
5. КП бр.714 КО Кажани 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-46/46                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година, донесе 

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.273/1 КО Дихово  
 (згр.1, 2 и 3-дп) 
2. КП бр.306/2 КО Дихово 
3. КП бр.320/1 КО Дихово 
4. КП бр.595, 598 и 599 КО Дихово 
5. КП бр.660/2 КО Дихово 
6. КП бр.729/2 КО Дихово 
7. КП бр.778/23 КО Дихово 
8. КП бр.869 КО Дихово 
9. КП бр.976/1 КО Дихово 
10. КП бр.1036/1 КО Дихово 
11. КП бр.1085/4 КО Дихово 
12. КП бр.1088/3 КО Дихово 
13. КП бр.1088/6 КО Дихово 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/47                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 
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54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), 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 одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.84/2 КО Нижеполе 
2. КП бр.92/1 КО Нижеполе 
3. КП бр.499/2, 500 и 737 КО Нижеполе 
4. КП бр.593/7 КО Нижеполе 
5. КП бр.617/4 КО Нижеполе 
6. КП бр.622 и 617/1 КО Нижеполе 
7. КП бр.625, 679 и 472/1 КО Нижеполе 
8. КП бр.627, 629 и 735 КО Нижеполе 
9. КП бр.631 КО Нижеполе 
10. КП бр.635 КО Нижеполе 
11. КП бр.674/1 КО Нижеполе 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/48                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 
Карамани 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 
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вклопување на бесправните објекти изгра-
дени во КО Карамани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Карамани 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: 

 
1. КП бр.469/1 КО Карамани 
2. КП бр.491/18 КО Карамани 
3. КП бр.509  КО Карамани  
4. КП бр.510 КО Карамани 
5. КП бр.541 и 350 КО Карамани  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-46/49                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Лопатица 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 Лопатица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
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Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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 Лопатица 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-деловни 
објекти во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
1. КП бр.1609  КО Лопатица 
2. КП бр.1623/3 КО Лопатица 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/50                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година, донесе 

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

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

КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.57/1 КО Крстоар 
2. КП бр.79/2 КО Крстоар 
3. КП бр.634 КО Крстоар 
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4. КП бр.800, 801 и 798 КО Крстоар 
5. КП бр.805/2 КО Крстоар 
6. КП бр.918/1 КО Крстоар 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/51                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Ѓавато во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
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 
бесправните објекти со намена-деловни 
објекти во идна урбанистичко планска до-
кументација: 

 
1.КП бр.860 КО Ѓавато 
2.КП бр.1109  КО Ѓавато 
3.КП бр.1508 КО Ѓавато 
4.КП бр.1677 и 1678 КО Ѓавато 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-46/52                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Црноец 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 Црноец во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Црноец 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 на КП бр.1510 КО 
Црноец 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.09-46/53                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Жабени 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 Жабени во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 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 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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 Жабени 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 на КП бр.665 КО Жа-
бени со намена А-домување во идна урба-
нистичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/54                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 
Граешница 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 Граешница во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Граешница во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.743 КО 
Граешница со намена А-домување во идна 
урбанистичко 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.09-46/55                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Гопеш 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 Гопеш во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Гопеш во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.211 КО 
Гопеш 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.09-46/56                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Драгарино 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 Драгарино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 Драгарино 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 на КП бр.353 КО 
Драгарино со намена (згр.1 и 2-станбен, 
згр.3-Г, производна хала) во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/57                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Лера 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 Лера во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 Лера во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.548, 550, 
1134, 662 и 1122 КО Лера 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.09-46/58                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Трн 
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 Трн во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 Трн 
во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.568 и 567 
КО Трн 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.09-46/59                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Црнобуки 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 Црнобуки во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Црнобуки во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација со која ќе се изврши про-
ширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект на КП 
бр.2455/2 КО Црнобуки 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.09-46/60                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Лисолај 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 Лисолај во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 Лисолај во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.924 КО 
Лисолај 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.09-46/61                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во  
КО Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Брусник во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.03.2016 година и продолжението на 
05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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 Брусник во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект зграда бр.1 на КП 
бр.101/2 во КО Брусник со намена А-
домување во идна урбанистичко 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.09-46/62                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 30.03.2016 година и продолжението 
на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

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

Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08),Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.03.2016 година и 
продолжението на 05.04.2016 година, 
донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. КП бр.269 КО Буково 
2. КП бр.665 КО Буково 
3. КП бр.676 КО Буково  
 (згр.1, Г4-магацин) 
4. КП бр.749 КО Буково 
5. КП бр.976 и 977 КО Буково  
 (згр.1 на КП бр.977-дп)  
6. КП бр.2691 и 2697 КО Буково 
7. КП бр.3314 КО Буково 
8. КП бр.3342 КО Буково 
9. КП бр.4177 КО Буково 
10. КП бр.4436 КО Буково  
 (згр.5 и 7, В5-црква) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/63                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Кременица во идна урбанистичко 
планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кременица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Кременица 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-деловни 
објекти во идна урбанистичко планска 
документација: 
 
1. КП бр.946/2  КО Кременица (згр.1-дп) 
2. КП бр.1138/1 КО Кременица (црква) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-46/64                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Маловиште 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 Маловиште во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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. 08-579/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Маловиште 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: 

 
1. КП бр.22 КО Маловиште 
2. КП бр.247 и 248 КО Маловиште 
3. КП бр.369 КО Маловиште 
4. КП бр.503 КО Маловиште 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/65                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Оптичари 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 Оптичари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/64    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 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 Оптичари 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-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

 
1. КП бр.778 и 814 КО Оптичари 
2. КП бр.1118/2 и 1394 КО Оптичари 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-46/66                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 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 и 17/08), 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 Стрежево во идна урбанистичко 

планска документација 

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

одржана на 30.03.2016 година и продолже-
нието на 05.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-579/65    ГРАДОНАЧАЛНИК 
11.04.2016 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 30.03.2016 година и продол-
жението на 05.04.2016 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 
Стрежево во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.721 КО 
Стрежево 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.09-46/67                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.03.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник 

на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) Градоначалникот на Општина Битола  го издава 
следното: 

 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
  
Се известуваат сите правни и физички лица на територијата на Општина Битола дека 

Градоначалникот на Општина Битола донесе Одлука за распишување на: 
 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови 
 
 

Сите заинтересирани правни и физички лица во текот на Јавниот повик може да 
достават Иницијатива за изработка и донесување на Урбанистички планови од чл. 7 ст. 
(1) точка 2 алинеи 2,3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) 

 
• Иницијативите може да се достават во електронска форма преку информацискиот 

систем е-урбанизам, или во писмена форма преку архивата на Општина Битола. 
• Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или 

изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или урбанистичко 
планска документација. 

• За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени преку 
информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.  

• Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи 
треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите. 

• Јавниот повик ќе трае 32 дена односно во периодот од 28.03.2016 год. до 28.04.2016 
год. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Бр. 08-494              ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.03.2016 год.                                                                 на Општина Битола 
Б и т о л а            Д-р. Владимир Талески 
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