
ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 1 

 
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 Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за првиот 
квартал од 2016 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 29.07.2016 го-
дина, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за првиот квартал од 2016 година. 

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

 
Бр.09-76/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за период  
од 01.01 до 31.12.2015 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Територијалната 
противпожарна единица Битола за период 
од 01.01 до 31.12.2015 г., донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 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. 08-936/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 29.07.2016 година, донесе 

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

Битола за период  
од 01.01 до 31.12.2015 г. 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Територијалната противпожарна 
единица Битола за период од 01.01 до 
31.12.2015 година. 

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

 
Бр.09-76/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола во областа на противпожарната 
заштита, заштита и спасување на 

населението, справувањето со кризи  
во 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица Битола во областа 
на противпожарната заштита, заштита и 
спасување на населението, справувањето со 
кризи во 2016 година, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 29.07.2016 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 

Територијалната противпожарна единица 
Битола во областа на противпожарната 

заштита, заштита и спасување на 
населението, справувањето со кризи во 

2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Територијалната противпожарна единица 
Битола во областа на противпожарната заш-
тита, заштита и спасување на населението, 
справувањето со кризи во 2016 година. 

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

 
Бр.09-76/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 51 од Законот за 

локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ 
бр. 5/02) и член 54, став 1 точка 2 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Градоначалникот на Општината Битола на 
ден 15.08.2016 година, донесе 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 3 

Р Е Ш Е Н И Е 
за запирање од објавување на Одлука по 
однос на Извештај за текот на постапката 

за воспоставување на ЈПП за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на улично осветлување на 
територија на Општина Битола 

 
Се запира од објавување Одлуката по 

однос на Извештајот за текот на постапката 
за воспоставување на ЈПП за ревитализа-
ција, модернизација и одржување на ос-
ветлувањето на територија на Општина 
Битола. 

Ова Решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот на Општина Битола на сед-

ницата одржана на 29.07.2016 година до-
несе Одлука по однос на Извештај за текот 
на постапката за воспоставување на ЈПП за 
ревитализација, модернизација и одржува-
ње на осветлување на територија на Опш-
тина Битола. 

 Од страна на Претседателот на Советот 
прописот на ден 08.08.2016 година беше 
доставен до Градоначалникот на Општина 
Битола за објавување. 

 Советот донесе Одлука број 07-29/46 од 
17.10,2014 година, ја опрдели потребата од 
започнување на постапка за доделување на 
договор за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и одржу-
вање на уличното осветлување на терито-
рија на Општина Битола, ги определи ц-
елите кои треба да се остварат, го определи 
предметот на договорот, определи конеч-
ната вредност на договорот да се утврди во 
законска постапка со примена на моделот 
на јавност, еднаков третман и недискри-
минација, конкуретност и транспарентност, 
Советот опрдели постапката да се води како 
набавка со ограничена постапка со кри-
териум најниска цена, советот оредели 
рокот за тековно одржување да биде 15 
години и го овласти Градоначалникот да 
формира комисија за спроведување на пос-
тапката. По барање на Градоначалникот 
комисијата достави мислење дека постапила 

во целост според Одлуката на Советот, со 
тврдење дека е запазена законитоста во 
водењето на постапката и дека е постигната 
значително пониска цена од предвидената.  

Од тие причини Градоначалникот смета 
дека Одлуката на Советот по однос на 
Извештајот за текот на постапката за вос-
поставување на ЈПП за ревитализација, 
модернизација и одржување на улично 
осветлување на територија на Општина 
Битола не е во согласност со Уставот и 
законите го донесува ова решение, го 
запира објавувањето на Одлуката, ја враќа 
на повторно разгледување на Советот и 
предлага при повторното одлучување да се 
сослуша Комисијата која ја водеше пос-
тапката, со предочување на сите веро-
достојни докази за јавност, транспаретност, 
еднаков третман, недискриминација и кон-
куретност како и техничките и економските 
ефекти за градот Битола. 

 Врз основа на горе изнесеното се одлучи 
како во диспозитивот на ова Решение.  

 
Бр. 08-936/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
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 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2015 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Естреја Овадија-Мара“ Битола за 
2015 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 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. 08-936/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15) 
и 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 29.07.2016 
година, донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2015 год. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола за 2015 год., предложена од 
Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-76/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 
2015 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Мајски Цвет“ Битола за 2015 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.07.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-936/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15) 
и 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 29.07.2016 
година, донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 

Битола за 2015 год. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 
за 2015 год., предложена од Управниот 
одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-76/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 5 

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

и дополнување на Одлуката за 
одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2016 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по катастарски општини 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за одредување на 
просечна цена за утврдување на пазарната 
вредност на градежното земјиште за кален-
дарската 2016 година утврдена врз основа 
на извршените купопродажби во прет-
ходната година на подрачјето на Општината 
Битола по катастарски општини, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), член 5 
од Законот за даноците на имот („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 
84/2012, 188/2013, 154/2015 и 192/2015), 
членови 12 и 13 од Методологија за процена 
на пазарната вредност на недвижниот имот 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 54/2012, 17/2013, 21/2013 и 142/2014) и 
членови 16 и 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/2005), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.07.2016 
година донесе 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за одредување на просечна цена 
за утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2016 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по катастарски општини 

Член 1 
Во Одлуката за одредување на просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на градежното земјиште за календарската 
2016 година утврдена врз основа на извр-
шените купопродажби во претходната 
година на подрачјето на Општината Битола 
по катастарски општини („Службен гласник 
на Општината Битола“ бр. 16/2015), по член 
1 се додава нов член 1-а, кој гласи: 

 
„Член 1-а 

Градежно земјиште е земјиште плани-
рано со актите предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
истото може да биде градежно неизградено 
земјиште, градежно изградено земјиште и 
градежно земјиште во општа употреба. 

Градежно неизградено земјиште е зем-
јиштето опфатено со границите на гра-
дежната парцела во рамки на која не се 
изградени објекти од траен карактер кои се 
запишани во јавните книги за запишување 
на правата на недвижностите. 

Градежно изградено земјиште е земјиште 
на кое е изграден објект од траен карактер 
кој е запишан во јавните книги за запи-
шување на правата на недвижностите и 
земјиштето што служи за редовна употреба 
на објектот опфатено со границите на гра-
дежната парцела. 

Градежно земјиште за општа употреба е 
непарцелирано градежно земјиште кое 
служи за изградба на улици, плоштади, 
инфраструктури и други видови површини 
за општа употреба, кое се наоѓа вон рамките 
на градежните парцели и врз кои не е 
планирано/утврдено право на градење.“ 

 
Член 2 

Член 2 се менува и гласи: 
„Просечната цена за метар квадратен на 

градежното земјиште се движи во зависност 
од зоната во градот и населеното место и 
тоа: 
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I. Во град Битола 
Градежно изградено земјиште 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
Градежно земјиште за општа употреба 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
Градежно неизградено земјиште 
- 4.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 3.000 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 2.400 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
 
II. Просечна цена за метар квадратен 

метар на градежното земјиште во селата 
на Општина Битола се движи: 

 
1. Лавци, Брусник, Буково, Дихово, 

Трново, Магарево, Горно Оризари 
Градежно изградено земјиште – 600 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
600 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.200 
ден/м2 
 
2. Братиндол, Крстоар, Бистрица, 

Логоварди, Долно Оризари, Кукуречани, 
Кравари 

Градежно изградено земјиште – 500 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
500 ден/м2 

Градежно неизградено земјиште – 1.000 
ден/м2 

 
3. Ротино, Крклино, Раштани, 

Нижеполе 
Градежно изградено земјиште – 400 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
400 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 800 
ден/м2 
 

4. Ѓавато, Кажани, Маловишта, 
Цапари, Олевени, Канино, Барешани, 
Породин, Жабени, Карамани, Оптичари, 
Поешево 

Градежно изградено земјиште – 300 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
300 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 600 
ден/м2 
 
5. Рамна, Лера, Горно Српци, Доленци, 

Драгарино, Црнобуки, Драгожани, Трн, 
Велушина, Лисолај, Егри, Лопатица 

Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 400 
ден/м2 
 
6. Кременица, Лажец, Граешница, 

Драгош, Кишава, Острец 
Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 200 
ден/м2 
 
7. Свињишта, Секирани, Снегово, 

Старо Змирнево, Црнеец, Стрежево, 
Метимир, Облаково, Злокуќани, 
Древеник, Горно Ореово, Габалавци, 
Гопеш 

Градежно изградено земјиште – 100 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
100 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 100 
ден/м2 
 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 

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

 
Бр.09-76/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 изменување 
на Одлуката за комунален ред и мерки за 
нејзино спроведување на подрачјето на 

општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување 
на Одлуката за комунален ред и мерки за 
нејзино спроведување на подрачјето на 
општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 12, став 2 од Законот 

за комуналните дејности „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2012, 
163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и 
31/2016), член 22 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/2002) и член 16 и 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за комунален 
ред и мерки за нејзино спроведување на 

подрачјето на општина Битола 

Член 1 
Во Одлуката за комунален ред и мерки за 

нејзино спроведување на подрачјето на 
Општина Битола „Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. (14/2012), член 65, 
став 3, се менува и гласи: 

„Прекопот на јавните површини и 
враќањето на јавните површини во 

првобитна состојба ќе го врши јавно 
претпријатие по цени усвоени од страна на 
советот на Општина Битола согласно член 
10-а од Законот за јавните набавки, на товар 
на субјектот за чии потреби се врши 
раскопувањето, за што субјектот за чии 
потреби се врши раскопувањето е должен 
да склучи договор со претпријатие со кое ќе 
ги регулираат меѓусебните права и 
обврски.“ 

 
Во став 4 зборовите: „економскиот опе-

ратор“ се заменуваат со зборовите: „јавното 
претпријатие“. 

 
По став 4 се додаваат два нови ставови 5 

и 6, кои гласат: 
По исклучок од став 3 на овој член 

прекопот на јавните површини и враќањето 
на јавните површини во првобитна состојба 
ќе го врши субјектот – давател на јавна 
услуга од став 2 на овој член за чии потреби 
се врши поставување или замена на под-
земни или надземни јавни инсталации и 
други комунални уреди и објекти или 
изведувач ангажиран од негова страна, при 
што субјектот за чии потреби се врши 
раскопувањето е должен претходно да при-
бави дозвола согласно Законот за јавните 
патишта. 

Субјектот од претходниот став е одго-
ворен и го гарантира квалитетот на 
изведбата во рок од пет години од денот на 
враќањето во првобитна состојба. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-76/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

отпочнување на процесот на ажурирање 
на Процената на загрозеноста на 

подрачјето на Општина Битола од сите 
ризици и опасности 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
на процесот на ажурирање на Процената на 
загрозеноста на подрачјето на Општина 
Битола од сите ризици и опасности, до-
несена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 29.07.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-936/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 5 од Законот за 

управување со кризи (,,Службен весник на 
РМ“ бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), 
член 14 од Уредбата за Методологијата за 
изработка на процената на загрозеноста на 
РМ од сите ризици и опасности, нејзината 
содржина и структура, начинот на чување и 
ажурирање, како и определувањето на 
субјектите во системот за управување со 
кризи на кои им се доставува целосна или 
извод од процената и член 70 од Статутот 
на Општината Битола (,,Службен гласник 
на општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година донесе 

 О Д Л У К А 
за отпочнување на процесот на 

ажурирање на Процената на загрозеноста 
на подрачјето на Општина Битола од сите 

ризици и опасности 

Член 1 
Со оваа Одлука се отпочнува процесот на 

ажурирање на Процената на загрозеноста на 
подрачјето на општина Битола од сите 
ризици и опасности (,,Службен гласник на 
општината Битола“ бр.13/13)., донесена од 
Центар за управување со кризи-подрачно 

одделение Битола, а усвоена од Советот на 
Општината Битола. 

 
Член 2 

Примерок од Одлуката да се достави до 
Центар за управување со кризи-подрачно 
одделение Битола, со цел понатамошно 
постапување и спроведување на конкретни 
активности и мерки. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-76/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

„Комуналец“-Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈП „Кому-
налец“-Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 38/96...61/15), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
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Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.07.2016 година, донесе 

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

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

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за изменување и дополнување на Статутот 
на ЈП „Комуналец“-Битола бр. 02-278/3 од 
01.06.2016 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-76/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 na Правилникот за измена на 
Правилникот за систематизација на 

работните места во ЈОУ Дом за стари лица 
„Сју Рајдер“-Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност na Правилникот за измена на 
Правилникот за систематизација на работ-
ните места во ЈОУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“-Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...61/15), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.07.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност na Правилникот за 

измена на Правилникот за 
систематизација на работните места во 

ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“-
Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правил-
никот за измена на Правилникот за 
систематизација на работните места во ЈОУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола 
бр.01-48 од 09.03.2016 година, донесен од 
Управниот одбор на јавната установа. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Опш-
тина Битола“. 

 
Бр.09-76/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 донесување 
на Општ акт за село Лера и утврдување на 

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

урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Лера и утврдување на 
услови за начинот на градење во село Лера - 
Oпштина Битола, за кое нема урбанистички 
план, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.07.2016 
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. 08-936/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 84 став (1), од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), член 22, 36 и 
50 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 година, 
донесе 

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

утврдување на услови за начинот на 
градење во село Лера - Oпштина Битола, 

за кое нема урбанистички план 

 
Член 1 

Општиот акт за село Лера се изготвува 
согласно Годишната програма за 
изработување и донесување на Општи акти 
за села на подрачјето на Општина Битола за 
2014 година, донесена од Советот на 
општината на 20.05.2014 год. 

 
Член 2 

Предлог - Одлуката е одобрена од 
Комисијата за одобрување на Предлог 
Одлука за Општ акт за село Лера – 
Општина Битола, назначена со решение бр. 
08-395/16 од 15.03.2016 год од Градо-
началникот на Општина Битола и за истата 
е добиена Согласност од Министерството за 
транспорт и врски со бр. 25-7104/2 од 
06.06.2016 година.  

  
Член 3 

 Предлог Одлуката за Општ акт за село 
Лера е изготвена од правнотo лице ДПТИ 
„Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес кое 
поседува лиценца согласно член 16 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 
44/15, 193/15 и 31/16).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - 
табеларен приказ на планираните содржини 
издвоени по површина и намена на зем-
јиштето и графички прилози: 
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ  
НА СЕЛОТО................................М=1: 10 000 
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Oсновна 
Урбанистичка документација за село 
Лера................................................. М=1: 2500 
3.ДИГИТАЛИЗИРАНИ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ ИЛИ АРХИВСКИ 
ОРИГИНАЛИ  
НА КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 
......................................................... М=1:2500 
4. ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА 
СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И 
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО 
ПОШИРОКОТО 
ОПКРУЖУВАЊЕ...........................М=1:2500  

 
Член 5 

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

Член 6 
 Со Одлуката за Општ акт за село Лера се 

утврдува граница на плански опфат на село 
Лера со вкупна површина од 47,00 ha. 
Границата на селото графички и текстуално 
е опишана со дефинирани координати на 
сите прекршни точки. 

 
Планскиот опфат лежи на територијата 

која како крајни точки ги има следните 
координати:  

1.  . X=515000.8898 Y=551283.1991 . 
2.  . X=515002.3974 Y=551270.4733 . 
3.  . X=514999.8669 Y=551265.5389 . 
4.  . X=515009.4211 Y=551234.6010 . 
5.  . X=515018.7869 Y=551185.8715 . 
6.  . X=515016.7166 Y=551135.8013 . 
7.  . X=514991.6808 Y=551092.5473 . 
8.  . X=515007.1227 Y=551060.5409 . 
9.  . X=515006.3680 Y=551051.4063 . 
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10.  . X=514999.7876 Y=551036.4834 . 
11.  . X=515011.8953 Y=551021.9253 . 
12.  . X=515015.8105 Y=551015.8457 . 
13.  . X=515022.1452 Y=551007.5910 . 
14.  . X=515016.5589 Y=551003.2383 . 
15.  . X=515012.3804 Y=550999.9904 . 
16.  . X=515009.4183 Y=550991.0058 . 
17.  . X=515009.3660 Y=550979.5139 . 
18.  . X=515025.4214 Y=550961.7322 . 
19.  . X=515031.4573 Y=550958.4589 . 
20.  . X=515037.0918 Y=550956.0639 . 
21.  . X=515042.2043 Y=550954.3981 . 
22.  . X=515049.8625 Y=550948.9390 . 
23.  . X=515058.5112 Y=550946.2165 . 
24.  . X=515064.4298 Y=550943.0150 . 
25.  . X=515067.9207 Y=550941.3181 . 
26.  . X=515077.6488 Y=550935.5407 . 
27.  . X=515084.2318 Y=550934.6200 . 
28.  . X=515085.7702 Y=550920.7019 . 
29.  . X=515091.3012 Y=550914.2732 . 
30.  . X=515091.3012 Y=550914.2732 . 
31.  . X=515091.4890 Y=550900.8639 . 
32.  . X=515082.3826 Y=550880.2354 . 
33.  . X=515071.3883 Y=550872.5979 . 
34.  . X=515072.7085 Y=550854.5229 . 
35.  . X=515074.9322 Y=550841.3977 . 
36.  . X=515075.3980 Y=550836.5379 . 
37.  . X=515077.9979 Y=550819.2020 . 
38.  . X=515084.8848 Y=550808.9519 . 
39.  . X=515082.6430 Y=550799.5040 . 
40.  . X=515071.5096 Y=550788.6878 . 
41.  . X=515061.9090 Y=550778.5052 . 
42.  . X=515051.2580 Y=550755.1803 . 
43.  . X=515047.1743 Y=550737.8692 . 
44.  . X=515060.3069 Y=550709.3071 . 
45.  . X=515056.1675 Y=550699.0843 . 
46.  . X=515058.5332 Y=550692.3650 . 
47.  . X=515061.3839 Y=550643.7280 . 
48.  . X=515068.2444 Y=550590.8147 . 
49.  . X=515060.7518 Y=550581.6660 . 
50.  . X=515013.7067 Y=550564.1778 . 
51.  . X=514982.8595 Y=550559.1300 . 
52.  . X=514963.5508 Y=550562.7718 . 
53.  . X=514938.5801 Y=550556.5913 . 
54.  . X=514918.1027 Y=550549.5806 . 
55.  . X=514903.7921 Y=550548.5299 . 
56.  . X=514910.6401 Y=550506.3783 . 
57.  . X=514914.1534 Y=550476.5659 . 
58.  . X=514915.3302 Y=550454.4992 . 
59.  . X=514919.3084 Y=550452.4885 . 
60.  . X=514919.0336 Y=550451.2575 . 
61.  . X=514929.2847 Y=550448.9692 . 
62.  . X=514929.9928 Y=550437.1019 . 
63.  . X=514916.9801 Y=550435.2202 . 

64.  . X=514911.2809 Y=550437.7448 . 
65.  . X=514908.4147 Y=550427.8328 . 
66.  . X=514887.3256 Y=550426.2188 . 
67.  . X=514891.6968 Y=550436.6422 . 
68.  . X=514891.2547 Y=550450.2316 . 
69.  . X=514871.0503 Y=550453.5707 . 
70.  . X=514851.0671 Y=550458.6364 . 
71.  . X=514827.0982 Y=550464.1362 . 
72.  . X=514827.1934 Y=550467.1486 . 
73.  . X=514812.6997 Y=550467.6069 . 
74.  . X=514806.5683 Y=550464.1176 . 
75.  . X=514794.8605 Y=550464.4742 . 
76.  . X=514794.0345 Y=550459.6281 . 
77.  . X=514792.4305 Y=550452.6934 . 
78.  . X=514791.6635 Y=550442.9273 . 
79.  . X=514790.3840 Y=550432.0595 . 
80.  . X=514801.8459 Y=550419.6138 . 
81.  . X=514783.1448 Y=550382.6498 . 
82.  . X=514774.1263 Y=550383.1744 . 
83.  . X=514767.2275 Y=550356.8536 . 
84.  . X=514766.6781 Y=550347.8275 . 
85.  . X=514764.5526 Y=550325.8865 . 
86.  . X=514761.5766 Y=550308.8861 . 
87.  . X=514760.1525 Y=550296.6418 . 
88.  . X=514759.4092 Y=550282.9391 . 
89.  . X=514761.2869 Y=550275.5545 . 
90.  . X=514758.3694 Y=550256.1895 . 
91.  . X=514755.3354 Y=550234.2128 . 
92.  . X=514753.9687 Y=550224.3131 . 
93.  . X=514745.1375 Y=550223.8543 . 
94.  . X=514723.0571 Y=550229.0018 . 
95.  . X=514707.9084 Y=550229.9350 . 
96.  . X=514677.4614 Y=550239.8464 . 
97.  . X=514646.7846 Y=550250.6173 . 
98.  . X=514648.7959 Y=550261.6983 . 
99.  . X=514632.4614 Y=550266.6726 . 

100.  . X=514634.5843 Y=550275.0159 . 
101.  . X=514645.7021 Y=550280.5964 . 
102.  . X=514651.0974 Y=550289.8939 . 
103.  . X=514656.0051 Y=550314.1904 . 
104.  . X=514657.4087 Y=550328.1756 . 
105.  . X=514656.0142 Y=550346.3421 . 
106.  . X=514654.7399 Y=550357.4596 . 
107.  . X=514648.2006 Y=550370.9844 . 
108.  . X=514633.8390 Y=550377.8774 . 
109.  . X=514623.4118 Y=550385.3794 . 
110.  . X=514618.3474 Y=550387.6011 . 
111.  . X=514422.2852 Y=550513.6066 . 
112.  . X=514418.2827 Y=550525.5360 . 
113.  . X=514405.5574 Y=550537.4911 . 
114.  . X=514386.2164 Y=550541.5611 . 
115.  . X=514376.0372 Y=550550.7180 . 
116.  . X=514363.8231 Y=550565.2166 . 
117.  . X=514369.2329 Y=550597.7277 . 
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118.  . X=514377.5304 Y=550647.5924 . 
119.  . X=514376.6027 Y=550664.3730 . 
120.  . X=514354.4315 Y=550689.8936 . 
121.  . X=514334.3313 Y=550716.2636 . 
122.  . X=514325.2988 Y=550728.1136 . 
123.  . X=514319.3439 Y=550741.0814 . 
124.  . X=514324.9371 Y=550757.6266 . 
125.  . X=514339.9244 Y=550765.6752 . 
126.  . X=514367.8850 Y=550782.8910 . 
127.  . X=514383.4566 Y=550792.4786 . 
128.  . X=514405.0177 Y=550790.2703 . 
129.  . X=514442.3958 Y=550818.8748 . 
130.  . X=514460.7607 Y=550836.6982 . 
131.  . X=514480.7809 Y=550868.8270 . 
132.  . X=514503.3368 Y=550911.3818 . 
133.  . X=514523.6518 Y=550949.7088 . 
134.  . X=514546.5921 Y=550997.0038 . 
135.  . X=514566.5683 Y=551038.5906 . 
136.  . X=514598.5546 Y=551099.6909 . 
137.  . X=514620.2636 Y=551146.3029 . 
138.  . X=514628.2231 Y=551163.3931 . 
139.  . X=514623.9381 Y=551182.7051 . 
140.  . X=514613.1392 Y=551214.5211 . 
141.  . X=514592.1068 Y=551257.1326 . 
142.  . X=514578.1654 Y=551285.3775 . 
143.  . X=514566.2197 Y=551308.2123 . 
144.  . X=514553.1432 Y=551350.9422 . 
145.  . X=514563.6297 Y=551352.2589 . 
146.  . X=514573.8012 Y=551357.5170 . 
147.  . X=514581.5170 Y=551355.0624 . 
148.  . X=514592.3882 Y=551346.6495 . 
149.  . X=514603.6133 Y=551341.7415 . 
150.  . X=514619.6567 Y=551334.7268 . 
151.  . X=514630.1448 Y=551330.1411 . 
152.  . X=514664.4923 Y=551315.9249 . 
153.  . X=514678.0156 Y=551310.3278 . 
154.  . X=514684.4247 Y=551311.8382 . 
155.  . X=514696.3134 Y=551316.9315 . 
156.  . X=514708.5506 Y=551318.5636 . 
157.  . X=514727.1841 Y=551316.9946 . 
158.  . X=514742.6389 Y=551317.6909 . 
159.  . X=514758.5869 Y=551316.8324 . 
160.  . X=514772.9699 Y=551316.0581 . 
161.  . X=514783.7535 Y=551313.1022 . 
162.  . X=514791.4305 Y=551309.3720 . 
163.  . X=514793.1348 Y=551307.7219 . 
164.  . X=514792.5563 Y=551301.8524 . 
165.  . X=514787.6449 Y=551291.2784 . 
166.  . X=514781.9640 Y=551276.4207 . 
167.  . X=514777.0138 Y=551266.2457 . 
168.  . X=514776.0661 Y=551262.6687 . 
169.  . X=514776.0661 Y=551253.8336 . 
170.  . X=514775.6633 Y=551242.5503 . 
171.  . X=514776.1100 Y=551234.2520 . 

172.  . X=514775.4799 Y=551228.4147 . 
173.  . X=514774.2947 Y=551220.3983 . 
174.  . X=514773.7059 Y=551212.8092 . 
175.  . X=514773.9977 Y=551206.2987 . 
176.  . X=514775.0926 Y=551200.6880 . 
177.  . X=514777.2049 Y=551196.4610 . 
178.  . X=514779.9033 Y=551194.0565 . 
179.  . X=514783.7859 Y=551192.1603 . 
180.  . X=514793.3543 Y=551191.4101 . 
181.  . X=514801.7182 Y=551192.3292 . 
182.  . X=514811.7149 Y=551190.5526 . 
183.  . X=514816.0729 Y=551188.3338 . 
184.  . X=514820.4911 Y=551187.6825 . 
185.  . X=514826.1979 Y=551187.6825 . 
186.  . X=514832.3643 Y=551186.9398 . 
187.  . X=514836.4262 Y=551184.7323 . 
188.  . X=514838.9748 Y=551183.6267 . 
189.  . X=514841.9160 Y=551182.7051 . 
190.  . X=514842.9102 Y=551181.7152 . 
191.  . X=514843.5351 Y=551179.5721 . 
192.  . X=514843.9870 Y=551175.6617 . 
193.  . X=514842.7501 Y=551170.5916 . 
194.  . X=514835.9794 Y=551155.4713 . 
195.  . X=514835.4010 Y=551150.0871 . 
196.  . X=514836.5759 Y=551127.0263 . 
197.  . X=514840.4157 Y=551122.5573 . 
198.  . X=514844.8030 Y=551117.1577 . 
199.  . X=514848.6014 Y=551117.1577 . 
200.  . X=514857.7219 Y=551119.9418 . 
201.  . X=514869.4970 Y=551126.2721 . 
202.  . X=514885.7084 Y=551141.4606 . 
203.  . X=514901.0314 Y=551158.1692 . 
204.  . X=514909.5554 Y=551168.0662 . 
205.  . X=514911.5102 Y=551171.5312 . 
206.  . X=514913.5553 Y=551176.5962 . 
207.  . X=514915.1059 Y=551180.4364 . 
208.  . X=514917.8393 Y=551185.6037 . 
209.  . X=514923.6183 Y=551192.9792 . 
210.  . X=514930.9984 Y=551199.4652 . 
211.  . X=514939.1251 Y=551206.6074 . 
212.  . X=514946.7553 Y=551215.3076 . 
213.  . X=514955.8241 Y=551228.6361 . 
214.  . X=514962.3159 Y=551240.0404 . 
215.  . X=514968.9031 Y=551251.6122 . 
216.  . X=514973.7495 Y=551260.1261 . 
217.  . X=514976.9056 Y=551271.8809 . 
218.  . X=514977.5518 Y=551279.3715 . 
 
 
Границата на опфатот е прикажана со 

линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, означени со редни броеви од 1 до 
218, а за секоја точка табеларно се дадени 
параметрите по x и y координати.  
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Член 7 
 Со општиот акт се утврдуваат групите 

на класи на намени во рамките на 
планскиот опфат со име за секоја наменска 
зона пооделно согласно член 28 од Пра-
вилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник 
на Република Македонија, бр: 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 Во рамките на планскиот опфат на село 
Лера се утврдени повеќе групи на класи на 
намена: 
А–Домување 

 A0 – Домување во станбени куќи со 
посебен режим 

 A1 – Домување во станбени куќи и 
домување во станбени куќи во селскосто-
пански двор. 

 А3 – Групно домување 
 

В- Јавни институции: 
 В1 - Образование и наука 
 В4 – Државни институции 
 В5 - Верски институции 
 

Д- Зеленило и рекреација: 
Д4 - Меморијални простори 

Е- Инфраструктура, односно класите на 
намени: 

 Е1- Комунална инфраструктура (сообра-
ќајни површини) 

 Е2- Комунална супраструктура (резер-
воар за вода) 
Река 

 
Член 8 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лера се дефинирани сите постојни 
влезни и излезни правци во селото и 
неговата сообраќајна поврзаност со поши-
рокото опкружување.  

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лера се дефинира пристапот до град-
бите и начинот на решавање на стацио-
нарниот сообраќај, кој треба да е во 
согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, 
бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

Доколку не е обезбеден колски пристап 
до парцелата и ако инвеститорот не може 

сам да го обезбеди, не може да се утврдат 
услови за градба. 

 
Член 9 

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

 
Член 10 

 Формирањето на градежната парцела, 
површината за градба, висината на објек-
тите, процентот на изграденост и коефи-
циент на искористеност да се во согласност 
со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија, бр: 
142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16).  

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

 Површината за градење може да се про-
тега во рамки на една или повеќе 
катастарски парцели, при што минималното 
растојание од површината за градење до 
границата на парцелата кон постоечката 
сообраќајница не треба да е помало од три 
(3) метри, согласно член 83 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ. бр. 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 
Член 11 

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

 
Член 12 

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лера се дефинира просторната орга-
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низација и условите за градење во селско -
стопански двор.  

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

 
Член 13 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лера се дефинира начинот на 
реализација на инфраструктурните водови и 
градби..  

 Постојната инфраструктурна мрежа 
(водовод, канализација и електрика) да 
овозможи да се приклучи на мрежата секој 
објект со основна група на класи на намена 
А – домување, В - јавни институции, Д- 
зеленило и рекреација.  

 За објектите со група на намена Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси, доколку 
капацитетите на постојната инфраструктура 
не задоволуваат се изработува Проект за 
инфраструктура. 

 Проект за инфраструктура се изработува 
согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, (Службен весник 
на РМ бр. 199/14 ,44/15 и 193/15, 31/16).  

 
Член 14 

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

  
Член 15 

Сите параметри за уредување на 
просторот во планскиот опфат кои не се 
опфатени во приложените општи услови за 
изградба на просторот од овој Општ Акт, 
мора да бидат во согласност со Правил-
никот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија, бр: 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15 и 35/16). 

 
 Член 16 

 Графичкиот прилог кој е составен дел на 
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се 

заверува од Градоначалникот на Oпштина 
Битола и се доставува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на уредување на 
просторот во електронски формат. 

 
Член 17 

 Одредбите на оваа Одлука се при-
менуваат до донесување на Урбанистички 
план за село.  

 
Член 18 

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

 
Бр.09-76/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 донесување 

на Општ акт за село Велушина и 
утврдување на услови за начинот на 

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

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Велушина и утвр-
дување на услови за начинот на градење во 
село Велушина - Oпштина Битола, за кое 
нема урбанистички план, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 84 став (1), од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), член 22, 36 и 
50 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седница одржана на 29.07.2016 година, 
донесе 

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

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

Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Велушина се 

изготвува согласно Програма за изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
Општината Битола во 2016 година, 
донесена од Советот на општина Битола 
под бр. 09-513/18 од 23.12.2015 год. 

 
Член 2 

Предлог - Одлуката е одобрена од Коми-
сијата за одобрување на Предлог Одлука за 
Општ акт за село Велушина – Општина 
Битола, назначена со решение бр. 08-775/16 
од 08.06.2016 год од Градоначалникот на 
Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерството за транс-
порт и врски со бр. 25-8418/2 од 01.07.2016 
година.  

  
Член 3 

 Предлог Одлуката за Општ акт за село 
Велушина е изготвена од правнотo лице 
ДПТИ „Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес 
кое поседува лиценца согласно член 16 од 
Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање („Сл. весник на РМ“ бр. 199/14, 
44/15, 193/15 и 31/16).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - 
табеларен приказ на планираните содржини 

издвоени по површина и намена на 
земјиштето и графички прилози : 
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА 
СЕЛОТО...................................... М=1: 10 000 
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Oсновна 
Урбанистичка документација за село 
Велушина........................................ М=1:2500 
3. ДИГИТАЛИЗИРАНИ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ ИЛИ АРХИВСКИ 
ОРИГИНАЛИ НА КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ ................................... . М=1:2500 
4. ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА 
СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И 
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО 
ПОШИРОКОТО 
ОПКРУЖУВАЊЕ...........................М=1:2500  

 
Член 5 

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

 
Член 6 

 Со Одлуката за Општ акт за село 
Велушина се утврдува граница на плански 
опфат на село Велушина со вкупна 
површина од 30,12 ha. Границата на селото 
графички и текстуално е опишана со 
дефинирани координати на сите прекршни 
точки. 

 
Планскиот опфат лежи на територијата 

која како крајни точки ги има следните 
координати:  

  
1.   X=526963.8564 Y=534670.7548  
2.   X=526955.3954 Y=534634.7478  
3.   X=526954.5185 Y=534631.4436  
4.   X=526941.6884 Y=534634.8488  
5.   X=526929.4104 Y=534604.2718  
6.   X=526925.7054 Y=534584.8918  
7.   X=526927.2684 Y=534577.1318  
8.   X=526915.5944 Y=534571.2458  
9.   X=526892.3834 Y=534555.6218  
10.   X=526877.1794 Y=534542.4118  
11.   X=526879.5834 Y=534533.5318  
12.   X=526866.7034 Y=534508.8648  
13.   X=526881.2074 Y=534506.5558  
14.   X=526889.6434 Y=534500.7708  
15.   X=526899.0614 Y=534496.5618  
16.   X=526908.4404 Y=534494.2658  

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 16 

17.   X=526911.3894 Y=534491.6508  
18.   X=526917.9694 Y=534491.1588  
19.   X=526928.2714 Y=534508.5798  
20.   X=526937.7324 Y=534505.6308  
21.   X=526949.3084 Y=534501.6898  
22.   X=526960.7834 Y=534496.5388  
23.   X=526957.6234 Y=534519.0248  
24.   X=526972.4444 Y=534511.8888  
25.   X=526995.2544 Y=534491.1228  
26.   X=527042.3964 Y=534483.4028  
27.   X=527072.5724 Y=534487.1718  
28.   X=527088.9584 Y=534490.7688  
29.   X=527089.2286 Y=534518.9556  
30.   X=527089.2286 Y=534518.9556  
31.   X=527089.2286 Y=534518.9556  
32.   X=527089.2286 Y=534518.9556  
33.   X=527089.2286 Y=534518.9556  
34.   X=527100.7964 Y=534526.7288  
35.   X=527117.7024 Y=534528.9238  
36.   X=527117.7024 Y=534528.9238  
37.   X=527119.0984 Y=534530.9178  
38.   X=527122.0434 Y=534533.4038  
39.   X=527124.6274 Y=534537.5148  
40.   X=527132.3524 Y=534523.5328  
41.   X=527137.0983 Y=534515.7466  
42.   X=527141.4799 Y=534510.1737  
43.   X=527143.5394 Y=534507.6228  
44.   X=527141.1984 Y=534503.1178  
45.   X=527144.3874 Y=534501.1488  
46.   X=527157.9174 Y=534497.9198  
47.   X=527168.7874 Y=534497.3478  
48.   X=527177.1624 Y=534493.3448  
49.   X=527193.4424 Y=534484.7778  
50.   X=527213.8654 Y=534477.9338  
51.   X=527235.0334 Y=534468.3368  
52.   X=527246.6944 Y=534460.5878  
53.   X=527264.4754 Y=534453.2918  
54.   X=527281.7684 Y=534444.6718  
55.   X=527294.3954 Y=534442.0888  
56.   X=527315.9604 Y=534432.5468  
57.   X=527333.9164 Y=534428.4228  
58.   X=527376.7874 Y=534421.2718  
59.   X=527391.4124 Y=534418.3018  
60.   X=527411.6254 Y=534413.8468  
61.   X=527431.3234 Y=534409.0128  
62.   X=527480.1234 Y=534393.8968  
63.   X=527498.8244 Y=534388.8958  
64.   X=527499.8124 Y=534385.1508  
65.   X=527500.4214 Y=534383.5308  
66.   X=527502.1874 Y=534380.3578  
67.   X=527507.2124 Y=534379.0018  
68.   X=527511.0784 Y=534379.9708  
69.   X=527514.7504 Y=534382.6828  
70.   X=527520.2584 Y=534385.2978  

71.   X=527530.5984 Y=534373.7718  
72.   X=527548.0804 Y=534356.1628  
73.   X=527560.7194 Y=534348.8458  
74.   X=527541.0264 Y=534330.3368  
75.   X=527538.6504 Y=534307.6248  
76.   X=527535.8194 Y=534301.8378  
77.   X=527583.0544 Y=534283.5228  
78.   X=527613.7064 Y=534282.7678  
79.   X=527627.1204 Y=534283.3318  
80.   X=527620.4994 Y=534280.2968  
81.   X=527613.8784 Y=534270.7948  
82.   X=527606.6334 Y=534262.9028  
83.   X=527592.8674 Y=534250.9698  
84.   X=527591.0124 Y=534243.5478  
85.   X=527607.7064 Y=534238.0278  
86.   X=527614.8354 Y=534234.3678  
87.   X=527628.5454 Y=534227.2908  
88.   X=527633.6464 Y=534225.9538  
89.   X=527660.7534 Y=534223.4568  
90.   X=527675.9974 Y=534223.2248  
91.   X=527686.9864 Y=534216.3848  
92.   X=527689.9224 Y=534209.6138  
93.   X=527715.3104 Y=534200.2498  
94.   X=527735.9394 Y=534192.4448  
95.   X=527748.2835 Y=534187.8907  
96.   X=527764.8714 Y=534182.0208  
97.   X=527770.5584 Y=534201.1038  
98.   X=527782.5579 Y=534219.0228  
99.   X=527783.5784 Y=534221.4568  
100.   X=527803.0834 Y=534211.0668  
101.   X=527841.5554 Y=534192.5238  
102.   X=527841.5554 Y=534192.5238  
103.   X=527848.9934 Y=534220.1598  
104.   X=527861.1674 Y=534216.9868  
105.   X=527862.2014 Y=534228.5848  
106.   X=527865.5624 Y=534228.9918  
107.   X=527897.1654 Y=534226.5138  
108.   X=527900.9064 Y=534213.3948  
109.   X=527904.6984 Y=534211.0728  
110.   X=527920.0691 Y=534208.2373  
111.   X=527920.3804 Y=534208.1798  
112.   X=527948.5934 Y=534209.2468  
113.   X=527954.4324 Y=534207.1708  
114.   X=527972.0604 Y=534211.4238  
115.   X=527990.2294 Y=534215.3468  
116.   X=527990.8834 Y=534235.1008  
117.   X=527990.7604 Y=534244.4278  
118.   X=527990.1054 Y=534255.4678  
119.   X=527992.1274 Y=534265.7128  
120.   X=527994.9994 Y=534279.5268  
121.   X=528005.3704 Y=534288.2078  
122.   X=528007.6704 Y=534290.8168  
123.   X=528012.4034 Y=534295.7678  
124.   X=528033.6854 Y=534291.8158  
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125.   X=528040.7484 Y=534290.9258  
126.   X=528055.4174 Y=534292.3148  
127.   X=528058.1314 Y=534293.9358  
128.   X=528060.4994 Y=534298.2778  
129.   X=528060.1534 Y=534304.0998  
130.   X=528057.6172 Y=534319.7896  
131.   X=528061.2350 Y=534320.5565  
132.   X=528059.5814 Y=534328.3568  
133.   X=528057.4314 Y=534340.6538  
134.   X=528060.7344 Y=534342.8608  
135.   X=528069.0164 Y=534367.2868  
136.   X=528067.8594 Y=534385.0928  
137.   X=528067.6874 Y=534402.1468  
138.   X=528058.0694 Y=534403.9468  
139.   X=528051.1744 Y=534398.0238  
140.   X=528035.8904 Y=534379.7668  
141.   X=528032.6484 Y=534376.8078  
142.   X=528023.8414 Y=534372.6268  
143.   X=528016.3094 Y=534372.0458  
144.   X=528013.8574 Y=534372.0458  
145.   X=528013.8574 Y=534377.9748  
146.   X=528014.5034 Y=534402.2218  
147.   X=528012.3414 Y=534415.6788  
148.   X=527988.2364 Y=534414.2328  
149.   X=527980.8424 Y=534413.4348  
150.   X=527973.6444 Y=534412.5268  
151.   X=527965.3774 Y=534411.2308  
152.   X=527932.2254 Y=534407.8068  
153.   X=527933.1044 Y=534413.6568  
154.   X=527934.4244 Y=534417.8408  
155.   X=527937.1374 Y=534429.7318  
156.   X=527934.7934 Y=534436.0308  
157.   X=527930.9074 Y=534437.8658  
158.   X=527930.7614 Y=534450.0718  
159.   X=527919.5764 Y=534448.9508  
160.   X=527904.8764 Y=534448.5118  
161.   X=527897.2504 Y=534448.9528  
162.   X=527887.2924 Y=534448.6088  
163.   X=527881.0834 Y=534449.7348  
164.   X=527875.5594 Y=534450.6148  
165.   X=527862.2344 Y=534452.6148  
166.   X=527855.9774 Y=534453.5938  
167.   X=527849.1824 Y=534454.5238  
168.   X=527842.3974 Y=534455.5483  
169.   X=527837.5980 Y=534456.2730  
170.   X=527837.7654 Y=534458.0458  
171.   X=527840.1124 Y=534478.3318  
172.   X=527840.1124 Y=534490.3648  
173.   X=527840.7197 Y=534496.7540  
174.   X=527843.5834 Y=534497.0608  
175.   X=527871.2724 Y=534501.6408  
176.   X=527870.8024 Y=534512.0788  
177.   X=527871.0954 Y=534528.6388  
178.   X=527869.9964 Y=534537.1428  

179.   X=527873.1904 Y=534542.4398  
180.   X=527870.1174 Y=534554.8008  
181.   X=527860.5454 Y=534583.0958  
182.   X=527855.9604 Y=534603.2068  
183.   X=527856.7734 Y=534609.3188  
184.   X=527851.4514 Y=534604.8408  
185.   X=527850.3364 Y=534613.5538  
186.   X=527832.3564 Y=534594.9418  
187.   X=527831.6224 Y=534611.6538  
188.   X=527820.1464 Y=534589.5048  
189.   X=527780.3354 Y=534569.4008  
190.   X=527774.4964 Y=534560.8868  
191.   X=527774.3374 Y=534555.8928  
192.   X=527768.7634 Y=534552.2268  
193.   X=527764.4114 Y=534549.8358  
194.   X=527752.5214 Y=534566.5998  
195.   X=527744.6934 Y=534570.1368  
196.   X=527738.9004 Y=534565.4198  
197.   X=527725.9054 Y=534553.2618  
198.   X=527703.8974 Y=534555.1358  
199.   X=527701.2244 Y=534562.5798  
200.   X=527694.2214 Y=534568.5808  
201.   X=527692.2584 Y=534574.6358  
202.   X=527693.8584 Y=534580.2368  
203.   X=527697.6744 Y=534591.5368  
204.   X=527702.3694 Y=534601.0978  
205.   X=527679.7934 Y=534595.0848  
206.   X=527647.8664 Y=534586.6868  
207.   X=527643.8394 Y=534588.2138  
208.   X=527635.1594 Y=534589.4998  
209.   X=527615.6694 Y=534586.8778  
210.   X=527605.8824 Y=534585.8418  
211.   X=527598.4426 Y=534585.0543  
212.   X=527591.9564 Y=534581.2978  
213.   X=527588.2454 Y=534575.5328  
214.   X=527579.9704 Y=534573.8338  
215.   X=527571.6974 Y=534575.1118  
216.   X=527565.9654 Y=534577.5348  
217.   X=527555.6974 Y=534592.1088  
218.   X=527551.9974 Y=534598.3678  
219.   X=527552.3934 Y=534602.3738  
220.   X=527557.5274 Y=534612.4438  
221.   X=527564.6354 Y=534628.0348  
222.   X=527563.9924 Y=534631.3488  
223.   X=527556.0924 Y=534660.2358  
224.   X=527538.4214 Y=534693.6668  
225.   X=527536.6934 Y=534705.5528  
226.   X=527525.9994 Y=534711.1308  
227.   X=527509.0394 Y=534707.5878  
228.   X=527505.7374 Y=534705.0448  
229.   X=527498.2964 Y=534705.9328  
230.   X=527462.7464 Y=534698.9218  
231.   X=527431.5424 Y=534694.5718  
232.   X=527409.3814 Y=534694.7128  
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233.   X=527390.7204 Y=534697.1808  
234.   X=527374.3164 Y=534696.6868  
235.   X=527348.6964 Y=534698.8028  
236.   X=527337.5794 Y=534705.9248  
237.   X=527318.4854 Y=534707.6548  
238.   X=527290.9864 Y=534705.6288  
239.   X=527267.9814 Y=534711.8028  
240.   X=527258.0504 Y=534717.1428  
241.   X=527241.8114 Y=534721.5298  
242.   X=527230.3984 Y=534721.8758  
243.   X=527223.9324 Y=534735.5508  
244.   X=527218.7014 Y=534751.8968  
245.   X=527214.9174 Y=534746.5248  
246.   X=527207.9404 Y=534741.1338  
247.   X=527201.4704 Y=534734.7698  
248.   X=527191.3844 Y=534727.2768  
249.   X=527182.7314 Y=534720.3158  
250.   X=527179.5064 Y=534716.7128  
251.   X=527175.6854 Y=534713.6378  
252.   X=527169.3234 Y=534706.3838  
253.   X=527163.3254 Y=534698.4658  
254.   X=527160.2854 Y=534694.4526  
255.   X=527150.5844 Y=534698.0408  
256.   X=527142.2404 Y=534701.0678  
257.   X=527139.7074 Y=534694.3528  
258.   X=527139.3744 Y=534693.6818  
259.   X=527123.6894 Y=534696.3588  
260.   X=527111.1694 Y=534697.0228  
261.   X=527110.1021 Y=534697.1682  
262.   X=527109.7744 Y=534693.9118  
263.   X=527106.8014 Y=534694.3368  
264.   X=527106.8544 Y=534693.3268  
265.   X=527098.7324 Y=534693.8048  
266.   X=527096.5024 Y=534694.2298  
267.   X=527096.0244 Y=534695.2928  
268.   X=527088.7524 Y=534694.4908  
269.   X=527082.2864 Y=534693.3848  
270.   X=527077.1904 Y=534691.4718  
271.   X=527073.6074 Y=534688.5498  
272.   X=527063.5804 Y=534703.9868  
273.   X=527059.6414 Y=534709.9778  
274.   X=527057.6764 Y=534712.1558  
275.   X=527056.4104 Y=534713.7968  
276.   X=527050.9974 Y=534713.5768  
277.   X=527042.0354 Y=534706.3158  
278.   X=527038.3744 Y=534703.9258  
279.   X=527029.1424 Y=534707.0588  
280.   X=527023.4177 Y=534707.1720  
281.   X=527023.7894 Y=534704.2748  
282.   X=527024.9034 Y=534690.4898  
283.   X=527024.5854 Y=534679.7918  
284.   X=527022.4104 Y=534674.7458  
285.   X=527018.9774 Y=534674.7308  
286.   X=527011.8414 Y=534683.0248  

287.   X=527009.6674 Y=534689.6588  
288.   X=527006.7004 Y=534692.0388  
289.   X=527003.0914 Y=534693.1548  
290.   X=527000.1594 Y=534682.7218  
291.   X=526992.4114 Y=534668.0698  
292.   X=526976.1824 Y=534670.9748  
293.   X=526969.4834 Y=534670.7018  

 
Границата на опфатот е прикажана со 

линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, означени со редни броеви од 1 до 
293, а за секоја точка табеларно се дадени 
параметрите по x и y координати.  

 
Член 7 

 Со општиот акт се утврдуваат групите 
на класи на намени во рамките на 
планскиот опфат со име за секоја наменска 
зона пооделно согласно член 28 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник 
на Република Македонија, бр: 142/15, 
217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 Во рамките на планскиот опфат на село 
Велушина се утврдени повеќе групи на 
класи на намена: 

 
А – Домување 

 A0 – Домување во станбени куќи со 
посебен режим 

 A1 – Домување во станбени куќи и до-
мување во станбени куќи во селско-сто-
пански двор. 

 А3 – Групно домување 
 

В – Јавни институции: 
 В1 - Образование и наука 
 В5 - Верски институции 
 

Г- Производство, дистрибуција и 
сервиси: 

 Г2- Лесна индустрија 
 

Д – Зеленило и рекреација: 
 Д3 - Спорт и рекреација 
 Д4 - Меморијални простори 

 Е – Инфраструктура, односно класите на 
намени: 

 Е1 – Комунална инфраструктура (соо-
браќајни површини) 
Воден тек 
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Член 8 
 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 

село Велушина се дефинирани сите пос-
тојни влезни и излезни правци во селото и 
неговата сообраќајна поврзаност со 
поширокото опкружување.  

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Велушина се дефинира пристапот до 
градбите и начинот на решавање на 
стационарниот сообраќај, кој треба да е во 
согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, 
бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

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

 
Член 9 

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

 
Член 10 

Формирањето на градежната парцела, 
површината за градба, висината на 
објектите, процентот на изграденост и 
коефициент на искористеност да се во 
согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, 
бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16).  

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

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

планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, 
217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 
Член 11 

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

 
Член 12 

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Велушина се дефинира просторната 
организација и условите за градење во 
селско - стопански двор .  

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

 
Член 13 

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Велушина се дефинира начинот на 
реализација на инфраструктурните водови и 
градби.. 

Постојната инфраструктурна мрежа (во-
довод, канализација и електрика) да овоз-
можи да се приклучи на мрежата секој 
објект со основна група на класи на намена 
А – домување, Б-комерцијални и деловни 
намени, В - јавни институции 

 За објектите со група на намена Г-
производство, дистрибуција и сервиси, до-
колку капацитетите на постојната инфра-
структура не задоволуваат се изработува 
Проект за инфраструктура. 

 Проект за инфраструктура се изработува 
согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Службен весник 
на РМ“ бр. 199/14 ,44/15 и 193/15, 31/16).  

 
Член 14 

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

  
Член 15 

Сите параметри за уредување на 
просторот во планскиот опфат кои не се 
опфатени во приложените општи услови за 
изградба на просторот од овој Општ Акт, 
мора да бидат во согласност со Правил-
никот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија, бр: 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15 и 35/16). 

  
Член 16 

 Графичкиот прилог кој е составен дел на 
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се 
заверува од Градоначалникот на Oпштина 
Битола и се доставува до органот на држав-
ната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на уредување на прос-
торот во електронски формат. 

 
Член 17 

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

 
Член 18 

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

 
Бр.09-76/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 донесување 

на Општ акт за село Лопатица и 
утврдување на услови за начинот на 
градење во село Лопатица - Oпштина 

Битола, за кое нема урбанистички план 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Општ акт за село Лопатица и утврдување 
на услови за начинот на градење во село 
Лопатица - Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 84 став (1), од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 
193/15 и 31/16), член 22, 36 и 50 од Законот за 
локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 
5/02), и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.07.2016 година, донесе 

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

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

Oпштина Битола, за кое нема 
урбанистички план 

Член 1 
Општиот акт за село Лопатица се 

изготвува согласно Програма за изработка 
на урбанистички планови во Општина 
Битола во 2015 година, донесена од Советот 
на општина Битола под бр. 07-40/21 од 
25.12.2014 год. 

 
Член 2 

Предлог - Одлуката е одобрена од Коми-
сијата за одобрување на Предлог Одлука за 
Општ акт за село Лопатица – Општина 
Битола, назначена со решение бр. 08-394 од 
15.03.2016 год од Градоначалникот на 
Општина Битола и за истата е добиена 
Согласност од Министерството за транс-
порт и врски со бр. 25-8419/2 од 08.07.2016 
година.  
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 Член 3 
 Предлог Одлуката за Општ акт за село 

Лопатица е изготвена од правнотo лице 
ДПТИ “Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес 
кое поседува лиценца согласно член 16 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 199/14, 
44/15, 193/15 и 31/16).  

 
Член 4 

 Општиот акт за село содржи текстуален 
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - 
табеларен приказ на планираните содржини 
издвоени по површина и намена на земјиш-
тето и графички прилози: 
1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА 
СЕЛОТО.......................................М=1: 10 000 
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА- Oсновна 
Урбанистичка документација за село 
Лопатица......................................... М=1:2500 
3. ДИГИТАЛИЗИРАНИ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ ИЛИ АРХИВСКИ 
ОРИГИНАЛИ НА КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ .................................... М=1:2500 
4. ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА 
СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И 
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО 
ПОШИРОКОТО 
ОПКРУЖУВАЊЕ...........................М=1:2500  

 
Член 5 

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

 
Член 6 

 Со Одлуката за Општ акт за село 
Лопатица се утврдува граница на плански 
опфат на село Лопатица со вкупна 
површина од 41,26 ha. Границата на селото 
графички и текстуално е опишана со 
дефинирани координати на сите прекршни 
точки. 

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

  
1.   X=532377.5384 Y=560401.7366  
2.   X=532362.9323 Y=560408.7654  
3.   X=532353.3107 Y=560414.6307  

4.   X=532336.3920 Y=560426.0616  
5.   X=532325.0570 Y=560433.8820  
6.   X=532320.4079 Y=560437.7563  
7.   X=532313.2307 Y=560444.1614  
8.   X=532307.0822 Y=560449.4846  
9.   X=532301.6800 Y=560453.2173  
10.   X=532293.2805 Y=560458.1590  
11.   X=532282.8568 Y=560464.5287  
12.   X=532298.3715 Y=560474.7355  
13.   X=532306.8916 Y=560478.5933  
14.   X=532317.7314 Y=560483.9460  
15.   X=532334.6555 Y=560494.0406  
16.   X=532356.6577 Y=560501.7152  
17.   X=532362.0507 Y=560513.3056  
18.   X=532367.7383 Y=560517.9688  
19.   X=532376.7290 Y=560514.8469  
20.   X=532384.1241 Y=560511.2450  
21.   X=532391.5704 Y=560510.8646  
22.   X=532392.6477 Y=560512.5593  
23.   X=532401.4817 Y=560513.7378  
24.   X=532410.0905 Y=560513.6207  
25.   X=532412.8778 Y=560514.0316  
26.   X=532426.2650 Y=560514.0540  
27.   X=532428.0776 Y=560514.4477  
28.   X=532433.9887 Y=560516.3045  
29.   X=532430.4951 Y=560521.5128  
30.   X=532433.7958 Y=560531.4856  
31.   X=532436.4860 Y=560541.6114  
32.   X=532443.2363 Y=560540.2640  
33.   X=532442.2037 Y=560550.4933  
34.   X=532442.3747 Y=560554.4817  
35.   X=532441.4000 Y=560559.3946  
36.   X=532434.0839 Y=560561.1558  
37.   X=532435.5023 Y=560563.1749  
38.   X=532439.2559 Y=560574.6334  
39.   X=532439.1386 Y=560577.5592  
40.   X=532456.3267 Y=560575.7579  
41.   X=532456.7759 Y=560581.6793  
42.   X=532456.5346 Y=560594.9585  
43.   X=532457.4887 Y=560596.9610  
44.   X=532451.8811 Y=560596.7691  
45.   X=532451.0656 Y=560609.4462  
46.   X=532450.0472 Y=560618.6820  
47.   X=532449.9149 Y=560620.5960  
48.   X=532446.9049 Y=560626.5327  
49.   X=532446.7969 Y=560641.1110  
50.   X=532446.1322 Y=560648.2346  
51.   X=532445.3795 Y=560660.3390  
52.   X=532444.5833 Y=560666.6516  
53.   X=532440.6439 Y=560675.2333  
54.   X=532438.6107 Y=560689.3045  
55.   X=532439.0077 Y=560692.8673  
56.   X=532439.4904 Y=560698.3677  
57.   X=532472.2328 Y=560698.7267  
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58.   X=532472.5791 Y=560700.1430  
59.   X=532470.0168 Y=560716.7046  
60.   X=532475.4603 Y=560716.9889  
61.   X=532475.4075 Y=560717.2615  
62.   X=532473.2180 Y=560728.5666  
63.   X=532478.4965 Y=560730.7585  
64.   X=532477.6754 Y=560735.8860  
65.   X=532491.3507 Y=560739.0173  
66.   X=532491.0799 Y=560744.9228  
67.   X=532491.0799 Y=560744.9228  
68.   X=532495.4103 Y=560746.2551  
69.   X=532503.2660 Y=560750.1277  
70.   X=532500.1748 Y=560766.5273  
71.   X=532498.7555 Y=560784.8665  
72.   X=532497.5216 Y=560793.2409  
73.   X=532492.9129 Y=560820.7133  
74.   X=532493.4701 Y=560828.3850  
75.   X=532491.2489 Y=560839.2905  
76.   X=532525.6977 Y=560850.2034  
77.   X=532544.7045 Y=560857.3290  
78.   X=532537.0068 Y=560870.0713  
79.   X=532536.6341 Y=560882.2107  
80.   X=532551.9916 Y=560895.0472  
81.   X=532562.7321 Y=560903.1570  
82.   X=532572.2042 Y=560906.9457  
83.   X=532580.6534 Y=560912.7004  
84.   X=532585.9959 Y=560918.7799  
85.   X=532587.3788 Y=560927.5773  
86.   X=532586.4991 Y=560933.3320  
87.   X=532587.5688 Y=560936.8281  
88.   X=532590.0645 Y=560944.6990  
89.   X=532596.8924 Y=560951.2065  
90.   X=532602.1312 Y=560952.1910  
91.   X=532609.6188 Y=560949.6928  
92.   X=532614.0220 Y=560946.0042  
93.   X=532618.3073 Y=560941.2939  
94.   X=532624.5031 Y=560940.4981  
95.   X=532642.3309 Y=560941.1769  
96.   X=532643.0845 Y=560937.6724  
97.   X=532656.8020 Y=560940.3037  
98.   X=532673.5761 Y=560954.6863  
99.   X=532687.4404 Y=560966.7194  
100.   X=532702.1016 Y=560975.9022  
101.   X=532717.3087 Y=560982.9475  
102.   X=532735.8301 Y=560987.5462  
103.   X=532751.0052 Y=560996.8974  
104.   X=532760.9913 Y=561001.1316  
105.   X=532797.6925 Y=560950.0070  
106.   X=532802.8649 Y=560941.7873  
107.   X=532836.9151 Y=560894.3884  
108.   X=532857.3068 Y=560867.9820  
109.   X=532870.0001 Y=560878.6627  
110.   X=532883.5474 Y=560890.0621  
111.   X=532896.3215 Y=560900.1491  

112.   X=532908.3799 Y=560909.8228  
113.   X=532922.4012 Y=560921.1867  
114.   X=532937.5535 Y=560933.8531  
115.   X=532954.2504 Y=560947.5718  
116.   X=532961.0767 Y=560942.5312  
117.   X=533006.9794 Y=560901.0220  
118.   X=533029.4339 Y=560883.2615  
119.   X=533034.1226 Y=560880.8025  
120.   X=533048.8247 Y=560866.0275  
121.   X=533040.9605 Y=560856.1435  
122.   X=533052.3566 Y=560847.6080  
123.   X=533046.0288 Y=560837.7722  
124.   X=533048.7235 Y=560834.7500  
125.   X=533028.6734 Y=560816.8726  
126.   X=533058.3849 Y=560788.0861  
127.   X=533087.9879 Y=560758.0991  
128.   X=533087.9879 Y=560758.0991  
129.   X=533124.1191 Y=560746.7797  
130.   X=533242.9916 Y=560614.7755  
131.   X=533239.6416 Y=560610.6295  
132.   X=533231.7970 Y=560597.7956  
133.   X=533228.3326 Y=560600.0627  
134.   X=533225.1355 Y=560574.2999  
135.   X=533222.8762 Y=560560.3499  
136.   X=533217.7810 Y=560556.3282  
137.   X=533207.2012 Y=560543.6786  
138.   X=533203.1404 Y=560532.9200  
139.   X=533199.0984 Y=560518.3137  
140.   X=533192.4433 Y=560498.7328  
141.   X=533192.4433 Y=560498.7328  
142.   X=533192.4433 Y=560498.7328  
143.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
144.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
145.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
146.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
147.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
148.   X=533206.0234 Y=560488.2013  
149.   X=533213.3090 Y=560488.1371  
150.   X=533225.2581 Y=560488.0318  
151.   X=533238.0841 Y=560486.2881  
152.   X=533251.6696 Y=560485.4848  
153.   X=533272.3013 Y=560481.7734  
154.   X=533287.2481 Y=560477.7869  
155.   X=533305.0549 Y=560473.5389  
156.   X=533314.4125 Y=560469.8305  
157.   X=533330.4108 Y=560462.5842  
158.   X=533345.2967 Y=560460.1104  
159.   X=533362.1273 Y=560456.6870  
160.   X=533350.9891 Y=560417.2514  
161.   X=533339.3852 Y=560376.2100  
162.   X=533303.6260 Y=560303.6861  
163.   X=533299.8536 Y=560300.8635  
164.   X=533293.5457 Y=560296.1620  
165.   X=533289.0070 Y=560290.0344  
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166.   X=533276.9809 Y=560288.7523  
167.   X=533263.2354 Y=560253.9991  
168.   X=533247.0595 Y=560232.6564  
169.   X=533243.7452 Y=560226.9815  
170.   X=533227.2198 Y=560238.1651  
171.   X=533216.4707 Y=560248.4830  
172.   X=533227.9266 Y=560277.3926  
173.   X=533237.4343 Y=560300.6447  
174.   X=533238.2747 Y=560304.4296  
175.   X=533241.1755 Y=560308.5784  
176.   X=533236.8742 Y=560310.2828  
177.   X=533227.2543 Y=560315.7461  
178.   X=533217.6344 Y=560321.2094  
179.   X=533212.8479 Y=560324.1372  
180.   X=533199.9628 Y=560332.0190  
181.   X=533187.8034 Y=560339.4568  
182.   X=533180.4327 Y=560344.6563  
183.   X=533172.7652 Y=560349.7667  
184.   X=533165.0764 Y=560356.9387  
185.   X=533142.9337 Y=560379.9634  
186.   X=533121.4389 Y=560405.9521  
187.   X=533109.3775 Y=560418.3227  
188.   X=533095.7344 Y=560433.6810  
189.   X=533078.8882 Y=560450.5819  
190.   X=533077.0764 Y=560444.7720  
191.   X=533038.7219 Y=560392.2528  
192.   X=533035.8923 Y=560393.4907  
193.   X=533027.4152 Y=560400.0916  
194.   X=533015.1984 Y=560407.9604  
195.   X=532994.7767 Y=560420.2681  
196.   X=532989.3228 Y=560424.9118  
197.   X=532980.5692 Y=560429.9900  
198.   X=532971.9643 Y=560435.1201  
199.   X=532966.1642 Y=560439.8864  
200.   X=532953.0851 Y=560448.5659  
201.   X=532941.3139 Y=560426.2355  
202.   X=532912.9231 Y=560433.9731  
203.   X=532889.0884 Y=560446.1026  
204.   X=532878.4270 Y=560460.1281  
205.   X=532873.7649 Y=560464.7403  
206.   X=532869.0592 Y=560470.9362  
207.   X=532869.0592 Y=560470.9362  
208.   X=532869.0592 Y=560470.9362  
209.   X=532856.5363 Y=560470.8659  
210.   X=532844.1298 Y=560469.7487  
211.   X=532835.6807 Y=560466.8426  
212.   X=532825.9170 Y=560462.8809  
213.   X=532819.7878 Y=560464.8041  
214.   X=532819.7878 Y=560464.8041  
215.   X=532805.0153 Y=560458.9974  
216.   X=532800.5284 Y=560458.8639  
217.   X=532789.9603 Y=560461.0229  
218.   X=532784.2808 Y=560461.6946  
219.   X=532781.1625 Y=560460.8530  

220.   X=532780.2040 Y=560445.9797  
221.   X=532779.1615 Y=560438.1472  
222.   X=532763.7625 Y=560439.5242  
223.   X=532747.0117 Y=560441.0524  
224.   X=532745.8614 Y=560450.6480  
225.   X=532720.8066 Y=560450.7662  
226.   X=532711.4974 Y=560450.8858  
227.   X=532706.8515 Y=560451.8596  
228.   X=532700.1894 Y=560452.2674  
229.   X=532685.3948 Y=560451.2762  
230.   X=532654.9244 Y=560448.9012  
231.   X=532646.4229 Y=560448.2386  
232.   X=532641.4969 Y=560447.9379  
233.   X=532636.2967 Y=560435.4515  
234.   X=532637.3032 Y=560430.3778  
235.   X=532642.3716 Y=560399.5758  
236.   X=532650.5434 Y=560381.9198  
237.   X=532602.3152 Y=560375.9058  
238.   X=532623.0455 Y=560328.5357  
239.   X=532626.9048 Y=560318.7945  
240.   X=532604.3326 Y=560308.5005  
241.   X=532601.1076 Y=560306.8890  
242.   X=532598.0475 Y=560305.8496  
243.   X=532590.9582 Y=560302.7054  
244.   X=532588.8699 Y=560301.5814  
245.   X=532584.3372 Y=560300.1557  
246.   X=532590.4896 Y=560284.0619  
247.   X=532563.0853 Y=560269.0176  
248.   X=532566.1272 Y=560260.4025  
249.   X=532567.8646 Y=560253.0019  
250.   X=532559.9611 Y=560255.3552  
251.   X=532537.5077 Y=560246.7258  
252.   X=532518.7706 Y=560222.7097  
253.   X=532486.5839 Y=560216.4691  
254.   X=532464.2608 Y=560207.7476  
255.   X=532432.6744 Y=560206.2869  
256.   X=532431.1211 Y=560220.5375  
257.   X=532429.2654 Y=560237.5628  
258.   X=532425.1896 Y=560256.6585  
259.   X=532418.2635 Y=560257.9353  
260.   X=532414.1796 Y=560270.1580  
261.   X=532410.4719 Y=560283.5016  
262.   X=532412.4152 Y=560284.0416  
263.   X=532416.6576 Y=560285.5768  
264.   X=532417.7323 Y=560286.2500  
265.   X=532423.0863 Y=560287.5306  
266.   X=532426.4560 Y=560288.1345  
267.   X=532440.3508 Y=560291.3827  
268.   X=532452.0933 Y=560295.1054  
269.   X=532457.0655 Y=560297.0412  
270.   X=532455.3880 Y=560302.2589  
271.   X=532459.9097 Y=560324.2928  
272.   X=532454.3584 Y=560328.0899  
273.   X=532446.8207 Y=560333.2456  
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274.   X=532432.1557 Y=560341.0320  
275.   X=532422.3184 Y=560353.7342  
276.   X=532412.0977 Y=560371.9780  
277.   X=532409.5815 Y=560378.3231  
278.   X=532397.7393 Y=560380.2493  
279.   X=532394.7237 Y=560382.8542  
280.   X=532387.3914 Y=560387.7285  
281.   X=532382.7783 Y=560389.4198  

Границата на опфатот е прикажана со 
линија која ги поврзува сите прекршни 
точки, означени со редни броеви од 1 до 
281, а за секоја точка табеларно се дадени 
параметрите по x и y координати.  

 
Член 7 

 Со општиот акт се утврдуваат групите 
на класи на намени во рамките на план-
скиот опфат со име за секоја наменска зона 
пооделно согласно член 28 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република 
Македонија, бр: 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15 и 35/16). 

 Во рамките на планскиот опфат на село 
Лопатица се утврдени повеќе групи на 
класи на намена: 
А – Домување 

A0 – Домување во станбени куќи со 
посебен режим 

A1 – Домување во станбени куќи и до-
мување во станбени куќи во селскосто-
пански двор. 

А3 – Групно домување 
 

Б – Комерцијални и деловни намени 
Б1 – Мали комерцијални и деловни 

намени 
 Б4 – Деловни простори 

В – Јавни институции: 
 В1 – Образование и наука 
 В2 – Здравство и социјална заштита 
 В3 – Култура 
 В5 – Верски институции 

Д – Зеленило и рекреација: 
 Д1 – Парковско зеленило 
 Д2 – Заштитно зеленило 
 Д3 – Спорт и рекреација 
 Д4 – Меморијални простори 

Е – Инфраструктура, односно класите на 
намени: 

 Е1 – Комунална инфраструктура (соо-
браќајни површини) 

 Е2 – Комунална супраструктура (трафо-
станици) 
Воден тек 
Заштитен појас на регионален пат 

 
Член 8 

Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лопатица се дефинирани сите постојни 
влезни и излезни правци во селото и не-
говата сообраќајна поврзаност со поширо-
кото опкружување.  

Со Предлог – Одлуката за Општ акт за 
село Лопатица се дефинира пристапот до 
градбите и начинот на решавање на 
стационарниот сообраќај, кој треба да е во 
согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Република Македонија, 
бр: 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

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

 
Член 9 

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

 
Член 10 

Формирањето на градежната парцела, 
површината за градба, висината на објек-
тите, процентот на изграденост и коефи-
циент на искористеност да се во согласност 
со Правилникот за стандарди и нормативи 
за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија, бр: 
142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16).  

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

 Површината за градење може да се 
протега во рамки на една или повеќе 
катастарски парцели, при што минималното 
растојание од површината за градење до 
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границата на парцелата кон постоечката 
сообраќајница не треба да е помало од три 
(3) метри, согласно член 83 од Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РМ, бр.142/15, 
217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 
Член 11 

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

 
Член 12 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лопатица се дефинира просторната 
организација и условите за градење во 
селско - стопански двор.  

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

 
Член 13 

 Со Предлог - Одлуката за Општ акт за 
село Лопатица се дефинира начинот на 
реализација на инфраструктурните водови и 
градби..  

 Постојната инфраструктурна мрежа 
(водовод, канализација и електрика) да 
овозможи да се приклучи на мрежата секој 
објект со основна група на класи на намена 
А – домување, Б – комерцијални и деловни 
намени, В – јавни институции и Д – зе-
ленило и рекреција. 

 За објектите со група на намена Г –про-
изводство, дистрибуција и сервиси, доколку 
капацитетите на постојната инфраструктура 
не задоволуваат се изработува Проект за 
инфраструктура. 

 Проект за инфраструктура се изработува 
согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, (Службен весник 
на РМ бр. 199/14 ,44/15 и 193/15, 31/16).  

 

Член 14 
Општиот акт за село содржи табели со 

Билансни споредбени показатели во кои се 
прикажани планираните површини по 
намена на земјиштето - наменските зони, во 
однос на постојните изградени површини. 

  
Член 15 

Сите параметри за уредување на 
просторот во планскиот опфат кои не се 
опфатени во приложените општи услови за 
изградба на просторот од овој Општ Акт, 
мора да бидат во согласност со Правил-
никот за стандарди и нормативи за урба-
нистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија, бр: 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15 и 35/16). 

  
Член 16 

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

 
Член 17 

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

 
Член 18 

 Одлуката Влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Сл. гласник на 
Општината Битола“.  

 
Бр.09-76/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

Нацрт ДУП за Станбена заедница 
„ДЕВЕАНИ“ Блок 1 - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за Станбена заедница „ДЕ-
ВЕАНИ“ Блок 1 - Општина Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (“Сл. гласник на Општина Битол“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.07.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за Станбена 
заедница „ДЕВЕАНИ“ Блок 1 - Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за Станбена 

заедница „ДЕВЕАНИ“ Блок 1 - Општина 
Битола. 

 
Член 2 

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна 
презенатација и јавна анкета. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-76/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
Нацрт ДУП за Брусничко-лавчански реон 1 

дел Блок 2 - Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
Нацрт ДУП за Брусничко-лавчански реон 1 
дел Блок 2 - Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Сл. гласник на Општината Битол“ 
бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општинта 
Битола на седницата одржана на 29.07.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување Нацрт ДУП за Брусничко-
лавчански реон 1 дел Блок 2 - Општина 

Битола 

Член 1 
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за Брус-

ничко-лавчански реон 1 дел Блок 2 - Опш-
тина Битола 

  
Член 2 

По Нацрт Планот ќе се организира Јавна 
презенатација и јавна анкета. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-76/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Програмата за 

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општината 

Битола за 2016 година 

1. Ја објавувам Програмата за дополну-
вање на Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15 
и 193/15) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола (,,Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 29.07.2016 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола за 2016 година 

1. Во Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година (,,Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр.16/15, 1/16, 2/16 и 5/16), 
се врши дополнување на начин што во Дел 
II, точка 17.1 - Детални урбанистички пла-
нови во постапка за донесување, се додава 
една нова точка: 

„17.1.46 - ДУП за Индустриска зона-Блок 
„Квасара“, „Шеќерана“ и „Пивара“, КО 
Битола 5-Општина Битола“; 

Во Дел II, точка 19.3 - Локално-урба-
нистички плански документации (ЛУПД), 
се додава една нова точка: 

 „19.3.17 - ЛУПД за определување на 
ГП1 со утврдување на условите за користе-
ње на просторот, за вклопување и изградба 
на комплекс на градби со намена Г2 на КП 
2033/1, КО Цапари вгр.-општина Битола“; 

2. Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-76/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
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 урба-
нистичко планска документација, донесена 
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на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-7503, КП бр.1519 

КО Долно Оризари (Нечовски Васил) 
УП 1 бр.27-5934, КП бр.1716 

КО Долно Оризари (Митревски 
Митре) 

УП 1 бр.27-11446, КП бр.1821 
КО Долно Оризари (Митровски Гоце) 

УП 1 бр.27-19/16, КП бр.1826 
КО Долно Оризари (Јовевски Митре) 

УП 1 бр.27-9836, КП бр.995/4 и 998 
КО Долно Оризари (Петревски Илија) 

 
 

Член 2 
 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 29 

Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 проширување 
на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување во 
идна урбанистичко планска документација: 

 
УП 1 бр.27-11524, КП бр.47/1  

КО Дихово (Јошевски Боне) 
УП 1 бр.27-3282, КП бр.749 

КО Дихово (ЈКП Водовод)-згр.1-дп 
УП 1 бр.27-3283, КП бр.918 

КО Дихово (ЈКП Водовод)-згр.1-дп 
УП 1 бр.27-705, КП бр.1027/2  

КО Дихово (Котевски Павле) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр.162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-9854, КП бр.1161  

КОЛопатица (ЈЗУ-Битола)-згр.1-В2-
амбуланта 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола (Сл. Гласник на 
Општина Битола бр. 10/05 и 17/08), Советот 

на Општина Битола на седницата одржана 
на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 
УП 1 бр.27-10904,КП бр.76/2 

КО Раштани (ДООЕЛ Лагрос)-згр.1-дп 
УП 1 бр.27-8273, КП бр.138/1 

КО Раштани (Бошковски Нацо) згр.1-дп 
 КП бр.138/2 

КО Раштани (Бошковски Нацо) 
 КП бр.899/1 

КО Раштани (Бошковски Нацо) 
УП 1 бр.27-1473/16, КП бр.150 

КО Раштани (Костовски Наси)-згр.1 и 
2-стоваришта 

УП 1 бр.27-1575, КП бр.151  
КО Раштани (Каревски Љубе) 

УП 1 бр.27-2047, КП бр.205/1  
КО Раштани (Цветковски Борис) 

УП 1 бр.27-5088, КП бр.294/1  
КО Раштани (Мишевски Мендо) 

УП 1 бр.27-3509, КП бр.345/1 и 343/2 КО 
Раштани (Ангелковски Зоран) 

УП 1 бр.27-3478, КП бр.395/1  
КО Раштани (Лаковски Драган) 

УП 1 бр.27-9026, КП бр.816  
КО Раштани (Храм Св.Никола)-згр.1 и 
2-верски објекти 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-76/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 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 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-8894, КП бр.2160  

КО Кукуречани (Јошевска Виолета)-
згр.2-дп 

УП 1 бр.27-517/16, КП бр.2166  
КО Кукуречани (Дојчиновски Пецо) 

УП 1 бр.27-443/16, КП бр.2319/3  
КО Кукуречани (Кочишки Тоде) 

УП 1 бр.27-9248, КП бр.2524  
КО Кукуречани (Шеровски Спасе) 

УП 1 бр.27-8208, КП бр.4746  
КО Кукуречани (Ангеловска Доста) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-76/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Логоварди 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-6778, КП бр.31  

КО Логоварди (ЗК Пелагонија) згр.4 и 
5-дп 

УП 1 бр.27-8156, КП бр.1256 
КО Логоварди (Николовски Васко) 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 бесправниот објект со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

 
УП 1 бр.27-3280, КП бр.116 

КО Нижеполе (ЈКП Вододвод) -згр.1 и 
2-дп 

УП 1 бр.27-5316/16, КП бр.446/2 и 737 
КО Нижеполе (Јануловски Петар) 

УП 1 бр.27-259/16, КП бр.385/2 и 734 
КО Нижеполе (Димитровски Томе) 

УП 1 бр.27-3279, КП бр.516 и 517 
КО Нижеполе (ЈКП Вододвод)-згр.1-дп 

УП 1 бр.27-3278, КП бр.580 
КО Нижеполе (ЈКП Вододвод) -згр.1 и 
2-дп 

УП 1 бр.27-3044, КП бр.620/14 
КО Нижеполе (Чичиќ Велика) 

УП 1 бр.27-3277, КП бр.642 
КО Нижеполе (ЈКП Вододвод) -згр.1 и 
2-дп 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-76/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

планска документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-8038, КП бр.50/1 

КО Бистрица (Дејкоски Спасе) 
УП 1 бр.27-185/16, КП бр.64/1 

КО Бистрица (Ристевски Цветан) 
УП 1 бр.27-9528, КП бр.266 

КО Бистрица (Младеновиќ Вера) 
УП 1 бр.27-6094, КП бр.267 

КО Бистрица (Павловски Ѓорѓи) 
УП 1 бр.27-5074, КП бр.417/4 

КО Бистрица (Цоклески Јованче) 
УП 1 бр.27-8284, КП бр.914/3 

КО Бистрица (Ташковски Љупчо) 
УП 1 бр.27-177/16, КП бр.1138/1 

КО Бистрица (Николовска Марија) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Битола 5 во идна урбанистичко 

планска документација 

  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Битола 5 во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 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 Битола 5 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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-2737, КП бр.87  

КО Битола 5 (Петковски Васко) 
УП 1 бр.27-3250, КП бр.96/2  

КО Битола 5 (Талевски Драганчо) 
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УП 1 бр.27-11361, КП бр.102/1 
КО Битола 5 (Марковска Ружа) 

УП 1 бр.27-6607, КП бр.111, 112 и 119/1  
КО Битола 5 (Крајчевски Блаже) 

УП 1 бр.27-6680, КП бр.361 
КО Битола 5 (Милојевиќ Стребра) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-3093, КП бр.598/1 и 983  

КО Братиндол (Панов Љубисав) 
УП 1 бр.27-10547, КП бр.607/1   

КО Братиндол (Каранфиловски 
Владимир) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Брусник во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Брусник во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр.162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 

бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-2858, КП бр.689/4 

КО Брусник (Насух Енгин) 
УП 1 бр.27-4189, КП бр.768 

КО Брусник (Тасевски Славчо) 
УП 1 бр.27-3511, КП бр.772, 773 и 774 

КО Брусник (Тасевски Ристо) 
УП 1 бр.27-3512, КП бр.772, 773, 774 и 770 

КО Брусник (Тасевски Славе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 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. 08-936/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-1755/16, КП бр.627 

КО Буково (Миленковски Станко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Велушина 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 Велушина во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 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 Велушина во идна урбанистичко 
планска документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-511/16, КП бр.1494  

КО Велушина (Митковски Александар) 
УП 1 бр.27-6627, КП бр.2481/  

КО Велушина (Огненовска Божна) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кажани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

 

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

 
Бр. 08-936/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општинта Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

 
УП 1 бр.27-8190, КП бр.316 и 315 

КО Кажани (Бутлевски Михајло) 
УП 1 бр.27-7629, КП бр.327  

КО Кажани (Бутлевски Михајло) 
УП 1 бр.27-2730 и 2789, КП бр.537 

КО Кажани (Бубевски Пеце) 
УП 1 бр.27-2788, КП бр.539  

КО Кажани (Бубевски Пеце) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Канино 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 Канино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 Канино во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-12167, КП бр.177/3 и 177/2 

КО Канино (Василевски Димитар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 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. 08-936/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-11848, КП бр.202, 101, 102, 103 

КО Крклино (Пачовски Гоце) 
УП 1 бр.27-12047, КП бр.206 

КО Крклино (Судевски Ило) 
УП 1 бр.27-661/16, КП бр.1422/2 

КО Крклино (Талевски Борче) 
УП 1 бр.27-12145, КП бр.2126 

КО Крклино (Беделовски Миле) 
УП 1 бр.27-135/16, КП бр.2133 

КО Крклино (Пачовски Владе) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-76/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  
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О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши 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 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-975/16, (Кузмановска Весна) 

 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Олевени 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 Олевени во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 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 Олевени 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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-5569, КП бр.22/12, 22/13 и 22/1 

КО Олевени (Бумбароски Горан) 
УП 1 бр.27-6026, КП бр.35/1   

КО Олевени (Младеновски Никола) 
УП 1 бр.27-10977, КП бр.457/2  

КО Олевени (Василевска Мирјана) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Породин во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Породин во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

 

Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 Породин во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-8765, КП бр.724/7 и 728  

КО Породин (Себи Амет) 
УП 1 бр.27-7554, КП бр.724/5  

КО Породин (Усејновски Усеин) 
УП 1 бр.27-3614, КП бр.762 и 753/7  

КО Породин (Илми Џемаил) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Ротино 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 Ротино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 Ротино 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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-12394, КП бр.872/1 

КО Ротино (Лозановски Мирко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Трново во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

КО Трново во идна урбанистичко планска 
документација 

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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-6811, КП бр.100/4  

КО Трново (Аврамовски Петар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од Стату-
тот на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 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 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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-626/16, КП бр.720  

КО Лера (Китевски Гоце)  
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 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Поешево 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 Поешево во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

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

седницата одржана на 29.07.2016 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 Поешево 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 со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-9676, КП бр.526  

КО Поешево (Ристеска Жанета)  
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Облаково 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Облаково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 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 Облаково 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 со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

 
УП 1 бр.27-4003, КП бр.651  

КО Облаково (Пиловска Олга)  
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општина Битола на 
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седницата одржана на 29.07.2016 година, 
донесе следната  

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

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

КО Нижополе во идна урбанистичко 
планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-832/16, КП бр.602/4  

КО Нижеполе (ЈП Стрежево)  
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
Гласник на Општина Битола,,. 

 
Бр.09-76/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 година, 
донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП Урбанистичка единица 8 на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-5404, 1.КП бр.15867 

КО Битола 3 (згр.1) - Петровски Васко 
 
  

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 48 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 година, 
донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со на-
мена А1-индивидуално домување, со наме-
на сервиси и мало стопанство и инфра-
структура-ТС, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација-ГУП на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-5905, КП бр.3243, 4477 и 4478 

КО Буково - Бојковски Сашо 
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 
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 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена Г-индустрија, со намената В1–обра-
зование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-333, КП бр.541/1 

КО Битола 5, (БАГА-ФУД ДООЕЛ Бт.) 

УП 1 бр.27-3864, КП бр.544 
КО Битола 5, (Ринџов Александар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Одлукатаза утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
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Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, изградени во 
зона Реонски центар согласно ГУП на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
 УП 1 бр.27-2653, КП бр.14183 

КО Битола 3-Кочов Мите 
УП 1 бр.27-3235, КП бр.14187 

КО Битола 3-Ангелевски Јован  
УП 1 бр.27-9730, КП бр.14193 

КО Битола 3-Талевски Димче 
УП 1 бр.27-3957, КП бр.14680/1 

КО Битола 3-Петровски Стефан 
 УП 1 бр.27-5434, КП бр.14694 

КО Битола 3-Колевски Даре 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
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колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација- ДУП БЛР 1 на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-1535, КП бр.5232 

КО Битола, (Митревски Живко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
со намена А1-станбен објект, со намената 
В2–здравство и социјална заштита, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ДУП комплекс Болници на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-617, КП бр.15810 

КО Битола, згр.1 и 3 (Ристевски Пецо) 
УП 1 бр.27-785, КП бр.15814 

КО Битола, згр.1 (Петрески Ѓоре)  
УП 1 бр.27-3520, КП бр.15816 

КО Битола, згр.2 (Чоревска Братка) 
УП 1 бр.27-3379, КП бр.15818/1 

КО Битола, згр.1, 2 и 3 (Трајковски 
Мито)  КП бр.15818/3 КО Битола, згр.2 

УП 1 бр.27-4052, КП бр.15819/1 
КО Битола, згр.2-дп (Никодиновски 
Гоце) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената В1–
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација - ДУП 
Буковски ливади 2 дел на Општина Битола 
и вклопување на истите во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-261, КП бр.18436 

КО Битола, (Талевски Бранко) 
УП 1 бр.27-1496, КП бр.18441 

КО Битола, (Симјановска Славица) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 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. 08-936/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација - ДУП Ѓорѓи Наумов на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-3772, КП бр.14108 

КО Битола 3, (Петковска Лидија) 
УП 1 бр.27-2477, КП бр.14140 

КО Битола 3, (Мурговски Мирко) 
УП 1 бр.27-2313, КП бр.14141 

КО Битола 3, (Симовски Јоше) 
УП 1 бр.27-7484, КП бр.14266 

КО Битола 3, (Станковски Гоце) 
УП 1 бр.27-2077, КП бр.14370 

КО Битола 3, (Насевски Златко) 

УП 1 бр.27-2380, КП бр.14616 
КО Битола 3, (Ралевски Владо) 

УП 1 бр.27-680 , КП бр.14628 
КО Битола 3, (Каранфиловски Милан) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Одлукатаза утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
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планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација - ДУП Ѓорѓи Наумов на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-11062, КП бр.14028 

КО Битола 3-згр.1 (Лозановски Цане) 
УП 1 бр.27-1692, КП бр.14142 

КО Битола 3 (Гелевски Живко) 
УП 1 бр.27-8078, КП бр.14218 

КО Битола 3 (Кузмановски Љупче) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе 

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-станбен објект, со намена Б4 –

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 55 

деловни простори, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
Јени мале 2 и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-5236, КП бр.10962/2 

КО Битола 5 (згр.1)-Христовски Јордан 
УП 1 бр.27-5611, КП бр.10963/1 

КО Битола 5 (згр.1)-Соколовски Благоја 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбени објекти изградени во 
зона на археолошки локалитет КИС Хера-
клеа согласно ГУП на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4766, КП бр.18149 

КО Битола, (Ангелески Видан) 
УП 1 бр.27-1294, КП бр.18285 

КО Битола, (Ѓоргиевски Петре) 
УП 1 бр.27-2225, КП бр.18560 

КО Битола, (Лазаревска Љубица)-згр.2, 3 и 4 
УП 1 бр.27-2615, КП бр.18625 

КО Битола, (Стојковски Киро) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/55                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 

документација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
со намена А1, со намената А2–колективно 
домување и јавни површини, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП МЗ Карамани на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-2712, КП бр.11403/1 

КО Битола 3, (Неделковска Петра) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/56                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 57 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација - ДУП Поранешно воено 
стрелиште на Општина Битола и вклопу-
вање на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-528, КП бр.571 

КО Битола 4, (Кузмановска Цвета) 
УП 1 бр.27-933, КП бр.579/1 

КО Битола 4, (Илиевски Тони)-згр.1 и 2-дп 
УП 1 бр.27-193, КП бр.579/2 

КО Битола 4, (Илиевски Тони)-згр.1 и 2-дп 
УП 1 бр.27-488, КП бр.580 

КО Битола 4, (Илиевски Милан) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/57                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 58 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација- ДУП Урбанистичка еди-
ница 8 на Општина Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-3451, КП бр.14582 

КО Битола 3, (Фатмир Иса) 
УП 1 бр.27-1344, КП бр.15857 

КО Битола 3, (Ресуловски Авни) 
УП 1 бр.27-5109, КП бр.15857 

КО Битола 3, (Мустафовски Џенгие) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/58                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 

планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена ДП, со намената А2–колективно 
домување и јавни површини, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП Урбанистичка единица 6 и 7 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-1324, КП бр.7767 

КО Битола 3, (Јовановски Ристо)-згр.1-дп 
 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 59 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/59                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

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

Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација - ДУП Урбанистичка единица 8 
на Општина Битола и вклопување на истиот 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-6103, КП бр.14593  

КО Битола 3 (згр.1 пр-дп)-Кузмановски 
Петре 

УП 1 бр.27-7723, КП бр.16244  
КО Битола 3 (згр.1) -Лазаревски Николче 

УП 1 бр.27-4115, КП бр.16243  
КО Битола 3 (згр.1 и 2)-Попова Нада 

УП 1 бр.27-4739, КП бр.16245  
КО Битола 3 (згр.1)-Таневска Валентина 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/60                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

 

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 60 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-индивидуално домување, со 

намената А2–колективно домување, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација - ДУП Урбанистичка едини-
ца 5 на Општина Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

 
УП 1 бр.27-9764, КП бр.13880 

КО Битола 3, (Аневски Трајан) 
УП 1 бр.27-6256, КП бр.13881 

КО Битола 3, (Стојановски Васил) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/61                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација - ДУП ЦГП 1 дел на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-2945, КП бр.7380 

КО Битола 4, (Јадроски Слободан) 
УП 1 бр.27-2092, КП бр.7377 

КО Битола 4, (Струмениковска Трајанка) 
УП 1 бр.27-2903, КП бр.8031 

КО Битола 4, (Василева Олга) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/62                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
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сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација - ДУП ЦГП 1 дел на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-5968, КП бр.8835  

КО Битола 3 –Петковски Николче 
УП 1 бр.27-10037, КП бр.9179  

КО Битола 3 –Атанасов Јован и Атанасов 
Стево 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/63                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

 

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

 
Бр. 08-936/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.06.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената В1–
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
ЦГП 1 дел на Општина Битола и вклопу-
вање на истите во идна урбанистичко план-
ска документација.  

 
УП 1 бр.27-10257, КП бр.3033 

КО Битола 4, (Петров Благој) 
УП 1 бр.27-4060, КП бр.3034 

КО Битола 4, (Поповски Томе) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/64                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
по поднесено барање за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП БЛР 1 на Општина Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4877, 1.КП бр.5246/1 

КО Битола (згр.1) -Чаловски Јован 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/65                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 64 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/64    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена Д3 –спорт и рекреација, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП за СРЦ - Св.Архангел, м.в. 
Довлеџик на Општина Битола и вклопување 
на истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

УП 1 бр.27-3688, 1.КП бр.5287/1 
КО Битола –Трјаковски Ило 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/66                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/65    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
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64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска до-
кументација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
по поднесено барање за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 – колективно домување, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација - ДУП БЛР 1 Блок 4 на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-8883, 1.КП бр.5288/1 

КО Битола (згр.1 и 3) -Панџовски Васил 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/67                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 

намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/66    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената В1–
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
БЛР 1 дел на Општина Битола и вклопување 
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на истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-5917, КП бр.5605 

КО Битола, (Мирчевски Роберт) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/68                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/67    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 

на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

со која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 

објектво идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
по поднесено барање за утврдување на 
правен статус на бесправно изграден објект 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена Б4-деловни простори, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП БЛР 1 дел на Општина Битола 
и вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-1356, 1.КП бр.5671 

КО Битола (згр.1) -Трајковски Пецо 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/69                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 
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урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши усогласување на 

намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/68    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена В2-здравство и социјална заштита, 
со намена В1–образование и наука, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ДУП Станбена заедница 6 и 

7-Урбан модул 2 на Општина Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4808, КП бр.7682 

КО Битола 3 (ЈЗУ Здравствен дом) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/70                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/69    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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 Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со на-
мена А1-индивидуално домување, со на-
мена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ГУП на Општина Битола и вкло-
пување на истиот во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-969, 1.КП бр.11386/1 

КО Битола 3-Петровски Гоце 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/71                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/70    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општинта Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 69 

намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП ЦГП 4 дел на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-8076, КП бр.11641 

КО Битола 3-Стојановски Ристе 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/72                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/71    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-станбен објект, со намена В1 –
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
Ѓорѓи Наумов и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.9735, КП бр.14193 

КО Битола 3 (Талев Тоде) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/73                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/72    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општинта Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 

во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП за Станбена единица 4 и 2 
на деловите наменети за Реонски Центар 
„Запад,, на Општина Битола и вклопување 
на истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-641, КП бр.14701 

КО Битола 3-Митревски Зоран 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/74                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/73    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-станбен објект, со намена В1–
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
за Станбена Заедница 1 на Општина Битола 
и вклопување на истиот во идна урба-
нистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4214, КП бр.14763/1 и 14763/2 

КО Битола (Ашим Даут) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/75                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/74    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената В1–
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образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
БРЛ 3 дел на Општина Битола и вклопување 
на истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-2527, КП бр.15769/4 

КО Битола, (Ѓоргиевски Методија) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/76                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/75    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена Б4-деловни простори, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација-ДУП Стрчин на Општина Битола и 
вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4378, 1.КП бр.15999 

КО Битола (згр.1) -Николовска Жанета 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/77                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/76    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена Г4-печатница, со намена В1–образо-

вание и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
Урбана четврт 17 на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.   

 
УП 1 бр.27-4904, КП бр.16847/3 (згр.1) и КП 

бр.16850/1 (згр.4)  
КО Битола (Трампевски Васил) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/78                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/77    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со 
намена Г-индустрија и поголеми стопански 
субјекти, со намена А-домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација - ДУП Урбана единица Бори-
мечка на Општина Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-4835, КП бр.17444 

КО Битола 5 (Ѓоргиевска Виолета) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/79                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/78    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
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сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-станбен објект, со намена Б4 
–деловни простори, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
БЛР 3 дел Битола и вклопување на истиот 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-5017, КП бр.17925 

КО Битола 5 (згр.2)-Гроздановски Ѓорѓи 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/80                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/79    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект по 
поднесено барање за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект со 
намена А1-индивидуално домување, со 
намена А2 –колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ДУП Буковски ливади 2 дел на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 
  
УП 1 бр.27-8747, 1. 

КП бр.18335/1КО Битола (згр.1 и 3) -
Силјановска Милка 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/81                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/80    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-станбен објект, со намена В1 
–образование и наука, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација-
ДУП за станбена заедница-Буковски ливади 
на Општина Битола и вклопување на истиот 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација. 

  
УП 1 бр.27-5530, КП бр.18438 

КО Битола (Петровски Благоја) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/82                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/81    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-станбен објект, со намена В1 – 
образование и наука, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација - ДУП 
ЦГП 1 дел и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.5184, КП бр.11445/1 

КО Битола 3 (Симоновски Благоја) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/83                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/82    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација, со која ќе се изврши 
усогласување на намената на бесправните 
објекти со намена А1-домување, со намена 
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В1–образование и наука, утврдена во ва-
жечката урбанистичко планска докумен-
тација- ДУП Урбана четврт 17 на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација. УП 1 
бр.27-5288, КП бр.16850/1 и 16850/2КО 
Битола (Петровски Цане) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-76/84                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/83    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
со намена А1-домување, со намената Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ГУП на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-9543, КП бр.468 КО Битола 5, 

(Велковски Златко) 
УП 1 бр.27-357, КП бр.1479 КО Битола 5, 

(Кузмановски Јошко) 
УП 1 бр.27-10495, КП бр.1482 КО Битола 5, 

(Јанкоски Живко) 
УП 1 бр.27-5098, КП бр.1485 КО Битола 5, 

(Трајковски Димитрија) 
УП 1 бр.27-5536, КП бр.1554/1 КО Битола 5, 

(Талевски Николче) 
УП 1 бр.27-471, КП бр.1591 КО Битола 5, 

(Костовски Зоран) 
УП 1 бр.27-3758, КП бр.1591 КО Битола 5, 

(Костовски Мендо) 
УП 1 бр.27-2929, КП бр.10605 КО Битола 5, 

(Поповска Загорка) 
УП 1 бр.27-3521, КП бр.10620 КО Битола 5, 

(Велевски Тодор) 
УП 1 бр.27-6827, КП бр.10635 КО Битола 5, 

(Бончановска Ковиљка) 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 79 

УП 1 бр.27-4022, КП бр.10638 КО Битола 5, 
(Биневски Благоја) 

УП 1 бр.27-1171/16, КП бр.10647 КО 
Битола 5, (Челоски Исмија) 

УП 1 бр.27-9364, КП бр.10745 КО Битола 5, 
(Марковски Славче) 

УП 1 бр.27-4810, КП бр.10807/1 КО Битола 
5, (Тасевски Пецо) 

УП 1 бр.27-3199, КП бр.10810 КО Битола 5, 
(Здравковиќ Вангел) 

УП 1 бр.27-6914, КП бр.10817 КО Битола 5, 
(Мијаков Николче) 

УП 1 бр.27-2065, КП бр.11022/1 КО Битола 
5, (Димовски Зоран) 

УП 1 бр.27-7514, КП бр.11053/1 КО Битола 
5, (Димитровски Божидар) 

УП 1 бр.27-7512, КП бр.11053/1 КО Битола 
5, (Стрезовски Киро) 

УП 1 бр.27-7510, КП бр.11059 КО Битола 5, 
(Михајлоски Никола) 

УП 1 бр.27-2500, КП бр.11062 КО Битола 5, 
(Михајлоски Никола) 

УП 1 бр.27-2239, КП бр.11188/3 КО Битола 
5, (Костадиновски Пеце) 

УП 1 бр.27-5170, КП бр.11188/4 КО Битола 
5, (Стевановски Драган) 

УП 1 бр.27-316, КП бр.11190/1 КО Битола 5, 
(Трифуновска Слободанка) 

УП 1 бр.27-1368, КП бр.11191 КО Битола 5, 
(Мојсовска Виолета) 

УП 1 бр.27-120, КП бр.11219/2 КО Битола 5, 
(Бајовски Димче) 

УП 1 бр.27-2116, КП бр.16960/1 КО Битола 
5, (Петровска Т.Наташа) 

УП 1 бр.27-2985, КП бр.16960/4 КО Битола 
5, (Златевски Јоше) 

УП 1 бр.27-2984, КП бр.16960/5 КО Битола 
5, (Миленкоски Стеван) 

УП 1 бр.27-5119, КП бр.17201 КО Битола 5, 
(ОГП ДРИМКОЛ Прилеп) 

УП 1 бр.27-7885, КП бр.17286 КО Битола 5, 
(Тренески Живко) 

УП 1 бр.27-7770, КП бр.17335 КО Битола 5, 
(Кочовски Благоја) 

УП 1 бр.27-7738, КП бр.17422 КО Битола 5, 
(Попогиноска Васка) 

УП 1 бр.27-9590, КП бр.17557/1 КО Битола 
5, (Ивановски Никола) 

УП 1 бр.27-9509, КП бр.18398 КО Битола 5, 
(Бошковски Флорин) 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/85                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/84    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправните објекти 
со намена А1-домување, со намената Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација - ДУП Сервиси буковски 
мост 1 на Општина Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-3483, КП бр.18271 КО Битола, 

(Мијаковски Крсте) 
УП 1 бр.27-875, КП бр.18391/1 КО Битола, 

(Ковачки Диме) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/86                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Одлукатаза утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 

намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/85    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП Сервиси буковски мост на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  
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УП 1 бр.27-386, КП бр.18246 КО Битола, 
(Дарковски Благој) 

УП 1 бр.27-1109, КП бр.18246 КО Битола, 
(Ѓурчиноски Јонче) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/87                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/86    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 

64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-домување, со намената Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментациј - ДУП РЗ Боримечка на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-12040, КП бр.11218/1  

КО Битола 5, (Петковски Спасе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/88                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
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намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/87    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-домување, со намената Г-произ-
водство, дистрибуција и сервиси, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација - ДУП БУК 1 на Општина Битола 
и вклопување на истите во идна урба-
нистичко планска документација.  

УП 1 бр.27-5626, КП бр.3091 
КО Буково, (Ристевски Злате) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/89                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/88    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
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64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување, со намената Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси, утвр-
дена во важечката урбанистичко планска 
документација- ДУП БУК 1 на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-7041, КП бр.3345 КО Буково, 

(Салих Аднан) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/90                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

 1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/89    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 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 бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.07.2016 година, 
донесе  

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

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

КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација 

  Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 
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УП 1 бр.27-10904,КП бр.76/2 КО Раштани 
(ДООЕЛ Лагрос)-згр.1-дп 

УП 1 бр.27-8273, КП бр.138/1 КО Раштани 
(Бошковски Нацо) згр.1-дп 

 КП бр.138/2 КО Раштани (Бошковски Нацо) 
 КП бр.899/1 КО Раштани (Бошковски Нацо) 
УП 1 бр.27-1473/16, КП бр.150 КО Раштани 

(Костовски Наси)-згр.1 и  2-стоваришта 
УП 1 бр.27-1575, КП бр.151 КО Раштани 

(Каревски Љубе) 
УП 1 бр.27-2047, КП бр.205/1 КО Раштани 

(Цветковски Борис) 
УП 1 бр.27-5088, КП бр.294/1 КО Раштани 

(Мишевски Мендо) 
УП 1 бр.27-3509, КП бр.345/1 и 343/2  

КО Раштани (Ангелковски Зоран) 
УП 1 бр.27-3478, КП бр.395/1 КО Раштани 

(Лаковски Драган) 
УП 1 бр.27-9026, КП бр.816 КО Раштани 

(Храм Св.Никола)-згр.1 и 2-верски 
објекти 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
Гласник на Општина Битола,,. 

 
Бр.09-76/91                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 

усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/90    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-станбен објект, со намената А2–
колективно домување и јавни површини, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација- ДУП Довлеџик-Урбан 
блок А на Општина Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-6921, КП бр.6125/2  

КО Битола 4, (Николовски Владимир) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/92                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/91    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

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

Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Д1–пар-
ково зеленило, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација - ГУП на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-11648, КП бр.475/48 КО Битола 4, 

(Рифатовски Кенан) 
УП 1 бр.27-9324, КП бр.847 КО Битола 4, 

(Џаферов Ќамил) 
УП 1 бр.27-10482, КП бр.850 и 851 

КО Битола 4, (Бедаин Јашар)  
УП 1 бр.27-2805, КП бр.863КО Битола 4, 

(Шабановски Јусеин) 
УП 1 бр.27-2100, КП бр.869/13 КО Битола 4, 

(Бајрамова Сервет) 
УП 1 бр.27-8258, КП бр.919/3 КО Битола 4, 

(Шерифовски Сами) УП 1 бр.27-5282,  
КП бр.927/10КО Битола 4, 
 (Рамизов Имер) 

УП 1 бр.27-10785, КП бр.929 КО Битола 4, 
(Цивкаровски Алберт) 

УП 1 бр.27-7865, КП бр.987/2 и 987/9 
КО Битола 4, (Цивкаловска Ариш) 

УП 1 бр.27-208, КП бр.987/3 КО Битола 4, 
(Абдиева Анче) 

УП 1 бр.27-7615, КП бр.1344 КО Битола 4, 
(Аневска Марија) 

УП 1 бр.27-1193, КП бр.4718/8 КО Битола 4, 
(Рушаноски Авдуран) 

УП 1 бр.27-2885, КП бр.4721 КО Битола 4, 
(Иса Азире) 

УП 1 бр.27-9161, КП бр.4727 КО Битола 4, 
(Рифатовски Кенан) 

УП 1 бр.27-9120, КП бр.4761/5 КО Битола 4, 
(Бајрам Фатмир) 
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УП 1 бр.27-4483, КП бр.4763 КО Битола 4, 
(Мемет Кадрие) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/93                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/92    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

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

Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-домување, со намената Д1–пар-
ково зеленило, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација - ДУП 
Североисточна станбена зона У.Б. „А,, на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-977, КП бр.2570 КО Битола 4, 

(Лисичковски Владимир) 
УП 1 бр.27-4062, КП бр.2570 КО Битола 4, 

(Петличков Александар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/94                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
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намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/93    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Д1–пар-
ково зеленило, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација - ДУП 
Баир на Општина Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

УП 1 бр.27-1460, КП бр.3739/1 КО Битола 4, 
(Крстевски Благој) 

УП 1 бр.27-9395, КП бр.4609 КО Битола 4, 
(Арслановски Садри) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/95                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/94    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 88 

планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Д3–
спортски терени, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  
 
УП 1 бр.27-1028, КП бр.5166 КО Битола, 

(Врангаловска Лилјана) 
УП 1 бр.27-1029, КП бр.5167 КО Битола, 

(Врангаловски Славе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/96                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/95    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Д1–
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парково зеленило, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-259, КП бр.15171/8 КО Битола, 

(Абдула Метин) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/97                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/96    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планскаокументација со 

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-домување, со намената Д–зеле-
нило и рекреација, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-10214, КП бр.987/4 КО Битола, 

(Бајрамова Аџерка) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/98                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/97    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација, со која ќе се изврши 
усогласување на намената на бесправниот 
објект со намена А1-станбен, со намена Д –

зеленило и рекреација, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ДУП Бактериолошка 1 и 2 и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

 
УП 1 бр.27-1853, КП бр.15900 КО Битола, 

(Дамчевски Александар и Николче) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/99                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/98    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 
и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-станбен, со намена Д –зеле-
нило и рекреација, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
БЛР 3 дел и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-9465, КП бр.1562 1КО Битола, 

(Кузевски Цане) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/100                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/99    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена гаража, со намена Д3–спортски 
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терени, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација - ДУП Пора-
нешно воено стрелиште дел и вклопување 
на истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-10825, КП бр.597/7 КО Битола, 

(Статевски Михаил) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/101                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/100    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-домување, со намена Д3–
спортски терени, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
УЕ Боримечка и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-7936, КП бр.11223 КО Битола 5, 

(Јовановски Благојче) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/102                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/101    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усо-
гласување на намената на бесправниот 
објект со намена А1-домување, со намена 

Д1–парково зеленило, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ДУП Боримечка и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-3944, КП бр.17539 КО Битола 5-

згр.1 и 3, (Комина Џеладин) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/103                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/102    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена помошен објект, со намена Д3 –
спорт и рекреација, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
за населба Горно Оризари 2 дел и Урба-
нистички проект за фудбалско игралиште со 
соблекувални - Битола 2 и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

 
УП 1 бр.27-194, КП бр.937/1 (згр.1 и 2) 

КО Горно Оризари (ДООЕЛ Диком) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/104                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/103    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усо-
гласување на намената на бесправниот 
објект со намена А1-домување, со намена  
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Д–зеленило, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација - ДУП По-
ранешно воено стрелиште на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-7572, КП бр.572/1 КО Битола 4 

(Силјановски Драган) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/105                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/104    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување, со намена Д3–
спорт и рекреација, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
БЛР1 дел на Општина Битола и вклопување 
на истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-2860, КП бр.5606 КО Битола 

(Велиов Усамедин) 
УП 1 бр.27-888, КП бр.5611/1 КО Битола 

(Степаноцски Петар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/106                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/105    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување, со намена Д–зе-
ленило (ЗОО), утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
Тумбе Кафе на Општина Битола и вкло-
пување на истиот во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-11488, КП бр.18077 КО Битола 

(Мемедовска Фланз) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/107                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/106    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 97 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување, со намена Д–зе-
ленило, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација- ДУП Баир на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација. 

  
УП 1 бр.27-5785, КП бр.3529 КО Битола 

(Јашаровски Иса) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/108                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/107    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена Е-инфраструктура, со намена  

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СТР. 98 

Д1–парково зеленило, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ГУП на Општина Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

 
УП 1 бр.27-5629, КП бр.1341/1 КО Битола 4 

(АД Македонски телеком Скопје) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/109                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/108    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена Д3-спортски терени, со намена 
Д2–заштитно зеленило, утврдена во важеч-
киот урбанистичкиот план вон населено 
место за туристичка населба-Нижополе на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-1447/16, КП бр.590, 640, 638 и 

591 КО Нижополе (ЈП Стрежево) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/110                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 

 

 



ЧЕТВРТОК 04.08.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 99 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/109    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

Г3–сервиси, утврдена во важечката урба-
нистичко планска документација - ДУП 
сервиси Буковски Мост 1 на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-2554, КП бр.18269 КО Битола 

(Стојановски Златко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/111                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/110    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена-деловен објект, со намена А1–дому-
вање, утврдена во важечката урбанистичко 
планска документација - ДУП за Горно 
Оризари на Општина Битола и вклопување 
на истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-2091, КП бр.769 КО Горно 

Оризари (Трајановски Пецо) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/112                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/111    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација, со која ќе се изврши 
усогласување на намената на бесправниот 
објект со намена А1-домување, со намената 
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Г-производство, дистрибуција и сервиси, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација - ДУП СЗ Даме Груев на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4357, КП бр.10423 КО Битола 4, 

(Груевски Цветан) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/113                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/112    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 
од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена Е24-паркинг, со намената Е-ин-
фраструктура, утврдена во Урбанистичкиот 
план вон населено место за туристичка 
населба „Нижополе,, на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-1445/16, КП бр.585, 586 588 

КО Нижополе, (ЈП Стрежево) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/114                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.07.2016 година. 

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

 
Бр. 08-936/113    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.08.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (1), алинеја 5 

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
со намена А1-домување, со намената  
Д3-спорт и рекреација, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ДУП БЛР 1 дел на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4135, КП бр.5615 КО Битола, 

(Котески Трене) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-76/115                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.07.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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