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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Македонија на подрачјето на Општина
Битола за 2015 година
1. Ја објавувам Програмата за работа во
областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Битола за
2015 година, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/1
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 89 од Законот за
градежно земјиште („Сл. весник на РМ“ бр.
17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13)
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
14.07.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2015 г.
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на оваа Програма е располагањето и
управувањето со градежното земјиште сопственост на Република Македонија на територијата на Општина Битола што од своја страна
вклучува отуѓување на градежно земјиште со
јавно наддавање и непосредна спогодба, давање
на земјиштето на долготраен и краткотраерн
закуп и размена на земјиштето.
Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола ги третира териториите
односно опфатите на урбанистичките планови
каде што земјиштето е во сопственост на
Република Македонија и каде што согласно
Законот за Градежно земјиште може да се
оствари промет на градежното земјише во
рамки и на начин определен со Законот за
градежно земјиште.
Согласно Одлука за вршење на работите за
располагање со градежното земјиште сопственост на Република Македонија за општина
Битола на Владата на Република Македонија
бр.51-5137/1 од 28.09.2011г Општина Битола од
2011 ги врши работите на располагањето со
градежното земјиште остварува промет со
градежното земјиште и приходи по тој основ.
Просторен опфат
Со ова Програма се дефинира менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на Република Македонија што се наоѓа на територијата на

СТР. 2

– БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Општина Битола дефинирана според територијалната организација на Република Македонија,
за време на календарска 2015 година.
Во текот на годишната Програмата се предвидува предмет на менаџирање со градежното
земјиште во сопственост на Република Македонија да бидат градежните парцели што се наоѓаат на териториите на
• ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и АРМ
Четврт 3 Битола донесен со Одлука на Советот на општина Битола бр 07-1791/3 од
06.09.2011г
• Урбанистички План вон Населено место „Јужна
Индустриска Зона Жабени“ општина Битолаизмени и дополнувања донесен со Одлука на
Советот на општина Битола бр.07-831/23 од
28.04.2011 г.
• ДУП за Стамбена населба „Ушици 1 дел“
измени и дополнувања Битола донесен со
Одлука на Совет на општина Битола бр.07238/7 од 29.03.2000г.
• ДУП за Урбана Четврт за локалитет „Француски Гробишта Блок 1 Битола донесен со
Одлука на Совет на општина Битола бр.0706/12 од 15.03.2012г.
• ДУП за дел од Градска Работна зона северно од
патот Битола - с. Новаци Блок 1 Битола донесен
со Одлука на Совет на општина Битола бр.0715/21 од 04.07.2012г.
• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“ Битола
донесен со Одлука на Совет на општина Битола
бр.07-3289/3 од 16 11.2009г
• ДУП за „Стамбена Заедница бр. 4 и 2 Реонски Центар Запад“ Блок 1 Битола донесен со
Одлука на Совет на општина Битола бр.07299/21 од 16. 02.2012 г
• Урбанистички План Вон Населено Место за
Туристичка населба Нижеполе м.в. Чакал
општина Битола донесен со Одлука на Совет на
општина Битола
• Урбанистички План Вон Населено Место за
изградба на Винарии на дел од КП.бр.558/1 КО
Лисолај општина Битола донесен со Одлука на
Совет на општина Битола бр.07-2699/14 од
23.12.2010г.
• Урбанистички План Вон Населено Место за
комерцијални и деловни намени „Граничен
премин Меџитлија“ КО Породин Битола
донесен со Одлука на Совет на општина Битола
бр.07-1221/14 од 30.06.2010г.
• ДУП за Буковски ливади II дел измени и
дополнувања донесен со Одлука на Совет на
општина Битола од 30.09.1988 год.
• Поединечни нереализирани градежни парцели
сопственост на Република Македонија што се
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во опфат на детални урбанистички планови на
територија на општина Битола
Законски основ за изработка на
Законски основ на програмата за управување
со градежното земјиште се: Закон за локалната
самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/2002), Закон за
градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр. 17/11,
53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13) и чл.70 од
Статутот на Општина Битола (Сл. Гласник
бр.10/2005) и Уредба за висината на цената на
градежното земјиште сопственост на Република
Македонија и висината на посебните трошоци
за спроведување на постапките за отуѓување и
давање под закуп
• ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 и АРМ
Четврт 3, Битола
• Урбанистички План вон населено место Јужна
Индустриска Зона ЖАБЕНИ измени и
дополнувања општина Битола
• ДУП за Станбена населба „Ушици 1 дел“
измени и дополнувања Битола
• ДУП за Урбан Четврт за локалитет „Француски
Гробишта Блок 1“ Битола
• ДУП за дел од Градска Работна зона северно од
патот Битола-с.Новаци Блок 1 Битола
• ДУП за локалитет „ТУМБЕ – КАФЕ“ Битола
• ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 Реонски
Центар Запад“ Блок 1 Битола
• „Урбанистички План Вон Населено Место за
Туристичка населба Нижеполе“ м.в. Чакал
општина Битола
• Урбанистички План Вон Населено Место за
изградба на Винарии на дел од КП. бр. 558/1 КО
Лисолај општина Битола
• Урбанистички План Вон Населено Место за
комерцијални и деловни намени „Граничен
премин Меџитлија“ КО Породин Битола
Земјиштето во сопственост на Општина
Битола ќе се продава по цени утврдени во
Уредба за висината на цената на градежното
земјиште сопственост на Република Македонија
и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање
под закуп што важат на денот на продажбата.
Цели на Програмата
Обезбедување на услови за социо-економски
развој на општината преку обезбедување
просторни услови за развој што ќе им овозможат
на заинтересираните правни и физички лица
изградба на сопствени простории за обавување на
одредена дејност а со тоа и да придонесат за
развојот на општина Битола на начин што ќе
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обезбедат вработување на невработени лица и
обезбедување на подобри услови за живеење од
една страна а од друга страна и давање на можност за користење на расположивите ресурсии.
4. Динамика на реализацијата на
Програмата
Програмата за 2015г се планира да се реализира во два турнуси
Првиот турнус би го опфатил првото шестомесечије на 2015г и би ги опфатил парцели за
оттугување по пат на јавно надавање од оваа
Програма
Вториот турнус би го опфатил периодот до
донесувањето на Програмата за 2016г и би ги
опфатил парцелите кои што останале слободни
после јавното наддавање во првиот турнус и
парцелите од оваа Програма.
Лица надлежни за реализацијата на
Програмата
За реализација на оваа Програма надлежна е
Комисијата за спроведување на постапките за
јавно наддавање на градежно земјиште сопственост на Република Македонија составена од
седум лица од кои пет се со овластување за
располагање со градежното земјиште.
Проценка на финансискиот прилив по основ
на реализација на Програмата
Се очекува прилив на средства по Оваа
Програма
– од продажба на парцели за индивидуално
домување
А1 1.220.000,00 ден
– од продажба на парцели за домување во
стамбени згради
А2 26.370.812,00 ден
– од продажба на парцели за трговски центри
32.000.000,00 ден
– од продажба на парцели за државни
институции
5.250.000,00 ден
– од продажба на парцели за хотелски
комлекс
9.760.000,00 ден
– од продажба парцели за образование и
култура
350.000,00 ден
– од продажба на парцели за производство,
дистрибуција и сервиси
25.682.775,00 ден
или Вкупно

100.633.587,00 ден

Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата
Потребни средства за реализација на програмата односно само заогласување на парце-
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лите во јавните гласила без нивно ракламирање
изнесува:
1.000.000,00 ден
Преодни и завршни одредби
Програмата ја усвојува Советот на општината.
Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се
донесува.
За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.
Програмата влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола.
Бр.09-443/3
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2014 г.
Според Програмата за располагање со
градежно земјиште во сопственост на Република Македонија за 2011 год Општина Битола реализацијата речиси целосно ја започна во 2012 год.
Од планираните приходи по соодветни
намени на градежни парцели пристигнати
се следните приходи:
Од ДУП за „АРМ ЧЕТВРТ 1 АРМ
ЧЕТВРТ 2 АРМ ЧЕТВРТ 3“ Битола
- од продажба на парцели за колективно
домување (продадена е 1 парцела)
3.370.812,00 ден
Од Урбанистички План вон населено
место „Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ“ општина Битола–измени и дополнувања
- од продажба на парцели производство,
дистрибуција и сервиси
(продадени се 3 парцели) 2.332.279,00 ден
Од ДУП за Урбан Четврт – Локалитет
Француски Гробишта Блок 1
- од продажба на парцели за сервиси
(продадена е 1 парцела)
435.443,00 ден
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Од ДУП за дел од градска работна
зона северно од патот Битола с. Новаци –
Блок 1 - Битола
- од продажба на парцели за лесна и
незагадувачка индустрија
(продадена е 1 парцела)
1.459.263,00 ден.
- од продажба на парцели за производство,
дистрибуција и сервиси
(продадена е 1 парцела)
105.790,00 ден.
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за оттуѓување
на градежно земјиште сопственост на
Општината Битола
1. Ја објавувам Одлуката за оттуѓување
на градежно земјиште сопственост на Општината Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/2
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, 50 и 66 од Законот
за локална самоупрва („Сл. весник на РМ“
бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) и член 12
став (2) од Законот за градежно земјиште
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012,
25/2013, 137/2013 и163/2013), Советот на
Општина Битола на седницата одржана
на14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА БИТОЛА
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Член 1
Со оваа одлука Општина Битола ќе врши
оттуѓување на недвижен имот - градежно
неизградено земјиште сопственост на Општина Битола што претставува дел од ГП бр. 22
со површина од 302 м2 согласно Дуп за
„Станбена Заедница бр. 1“ МОДУЛ 1 Битола.
Се врши оттуѓување на дел од КП бр.
5871/35 со површина од 5м2 запишано во
имотен лист бр 92605 КО Битола, дел од КП
бр. 5871/6 со површина од 5м2 и дел од КП.
бр. 5871/2 со површина од 1м2 запишани во
имотен лист 27197 КО Битола или вкупно
11м2 сопственост на Општина Битола за
дооформување на ГП бр. 22 сопственост на
Марковски Пецо за изградба на објект со
намена на градба – домување во стамбени
згради А2.
Член 2
Продажбата на недвижниот имот од
член 1 на оваа Одлука ќе се врши со непосредна спогодба согласно постапка предвидена со Законот за градежно земјиште по
цена определена врз основа на проценетата
вредност на овластен проценител која изнесува 1200.00 ден по м2.
Член 3
По донесување на оваа одлука Градоначалникот на општина Битола ќе склучи
договор со кој ќе се утврдат меѓусебните
права и обврски мегу купувачот и оттуѓувачот.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/4
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
определување на имиња на улици во
Општината Битола
1. Ја објавувам Одлуката за определување на имиња на улици во Општината
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/3
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 и 8 од Законот за
определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни
објекти („Сл. весник на РM“ бр.66/04, 55/07,
145/10; 136/11 и 163/13), а во согласност со
Правилникот за содржината, постапката за
водење на електронска евиденција на имиња
на улици, плоштади, мостови и други
инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар („Сл. весник на РМ.“ Бр.
152/07), член 3 од Одлуката за утврдување
услови и критериуми за определување листа
на имиња на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти во Општина
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“
бр. 19/09) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05 и 17/08) и утврдената
Листа за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општината
Битола, Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 14.07.2015 год. донесе
ОДЛУКА
за определување на имиња на улици во
Општината Битола
Член 1
Со оваа Одлука се опрелуваат имиња на
улици во Општината Битола и тоа:
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Урбанистички проект „Паркинг за
товарни возила“ Битола - 1
(една) улица
Ново предвидена сообраќајница
Улица 1 почнува на пресек
ул. „Довлеџик“ (КП 19322 КО
Битола 4)
со КП 791/15 КО Дихово, оди на
северо-запад во должина од околу
60 метри, каде свртува на запад во
должина од околу 300 метри,
потоа свртува на северо-исток во
должина од околу 250 метри
до пресек со ул. „Довлеџик“ (КП
19322 КО Битола 4)
каде што и завршува.

Крањска

ДУП Индустриска зона „Блок
Млекарта“ Битола - 1
(една) улица
Ѓурчин
Постоечки пат за Долно Оризари од НаумовПљакот
раскрсницата „Цермат“ –
пат за Новаци оди северо источно и
завршува до река Драгор.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето и ке се објави во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/5
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за именување
на постојан овластен претставник од
Советот на Општината Битола за
годишните собранија на Друштвото за
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ
ПЕЛИСТЕР АД Битола
1. Го објавувам Решението за именување на
постојан овластен претставник од Советот на
Општината Битола за годишните собранија на
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Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола,
донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/4
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола (,,Службен
гласник на Општината Битола” бр.10/05 и
17/08) и член 6-а од Законот за спортот
(,,Службен весник на РМ“ бр.29/02...72/15).
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за именување на постојан овластен
претставник од Советот на Општината
Битола за годишните собранија на
Друштвото за спортски дејности
КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола
1. СЕ ИМЕНУВА постојан овластен
претставник од Советот на Општината Битола за годишните собранија на Друштвото
за спортски дејности КОШАРКАРСКИ
КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола, кој ќе ги
врши сите потребни дејствија и активности
од надлежност на Собранието согласно
Законот за трговските друштва (,,Службен
весник на РМ“ бр. 28/04...138/14).
2. За постојан овластен претставник кој
ќе ги врши работите од надлежност на
Собранието на акционери на Друштвото за
спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ
ПЕЛИСТЕР АД Битола се именува лицето
Илче Димовски – член на Советот на Општина Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-443/6
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Логоварди и
утврдување на услови за начинот на
градење во село Логоварди, Општина
Битола, за кое нема урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Логоварди и утврдување на услови за начинот на градење во
село Логоварди, Општина Битола, за кое
нема урбанистички план, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/5
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 84 став 1 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 199 и 44/15), член 22 и 36
од Законот за локална самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр. 5/02) 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 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Општ акт за село
Логоварди и утврдување на услови за
начинот на градење во село Логоварди,
Општина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Логоварди 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
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општината бр. 07-08/9 од 20.05. 2014 год. и
Годишната програма за изработување и
донесување на Општи акти за села на
подрачјето на Општина Битола за 2015
година, донесена од Советот на Општината
бр. 07-40/21 од 25.12. 2015 год.
Член 2
Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог - одлука за
Општ Акт за село Логоварди, Општина
Битола, назначена со Решение бр. 08-1701 од
26.12. 2014 година од Градоначалникот на
Општина Битола и за истата е добиена Согласност од Министерството за транспорт и
врски со бр. 25-8462/2 од 15.06.2015 год.
Член 3
Предлог Одлуката за Општ акт за село
Логоварди е изготвена од правното лице ТД
„ГЕНИКО“ доо, Прилеп, кое поседува лиценца согласно член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).
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:
- Сообраќајно поврзување со поширокото
опкружување
--------- 1: 50 000
- Извод од претходно изготвена планска
документација
-----------1: 2 500
- Архивски оргинал на дигатилизирани
катастарски планови
---------- 1: 2 500
- Намена на површини на
земјиштето
---------- 1: 2 500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е изработен на заверени дигитализирани архивски оригинали на дигитализирани катастарски планови. во М=1:2500.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село Логоварди се утврдува граница на плански опфат на село Логоварди со вкупна површина
од 88,915 ха. Границата на селото графички
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и текстуално е опишана со дефинирани
координати на сите прекршни точки.
Планскиот опфат лежи на територијата
која како крајни точки ги има следните
координати:
т. бр.

х

Т 01
Т 02
Т 03
Т 04
Т 05
Т 06
Т 07
Т 08
Т 09
Т 10
Т 11
Т 12
Т 13
Т 14
Т 15
Т 16
Т 17
Т 18
Т 19
Т 20
Т 21
Т 22
Т 23
Т 24
Т 25
Т 26
Т 27
Т 28
Т 29
Т 30
Т 31
Т 32
Т 33
Т 34
Т35
Т 36
Т 37
Т 38
Т 39
Т 40
Т 41
Т 42
Т 43
Т 44
Т 45
Т 46
Т 47

535 185,61
535 181,47
535 164,07
535 164,10
535 160,08
535 157,20
535 145,48
535 144,18
535 151,17
535 139,58
535 116,43
535 107,27
534 971,30
534 957,00
534 978,18
534 975,47
534 963,95
534 956,05
534 918,87
534 907,19
534 961,72
534 847,03
534 817,64
534 797,06
534 746,78
534 698,74
534 678,45
534 591,55
534 582,83
534 570,43
534 555,73
534 354,38
534 351,33
534 325,06
534 113,70
534 081,51
533 915,40
533 898,64
533 912,37
533 932,32
534 014,56
533 999,04
534 004,22
534 006,99
534 096,89
534 091,28
534 224,75

у
542 400,35
542 448,36
542 448,39
542 475,74
542 475,51
542 496,46
542 495,00
542 517,72
542 518,27
542 562,68
542 556,72
542 582,00
542 567,10
542 643,89
542 647,90
542 661,62
542 659,07
542 706,09
542 696,00
542 729,11
542 747,99
542 857,52
542 842,92
542 883,08
542 859,58
542 941,03
542 993,66
542 993,39
543 056,55
543 055,76
543 082,78
543 013,41
542 976,56
542 936,70
542 868,19
542 901,21
542 830,08
542 922,03
542 925,18
542 901,53
542 939,60
543 058,87
543 060,15
543 073,04
543 097,23
543 091,28
543 151,36

СТР. 8

Т 48
Т 49
Т 50
Т 51
Т 52
Т 53
Т 54
Т 55
Т 56
Т 57
Т 58
Т 59
Т 60
Т 61
Т 62
Т 63
Т 64
Т 65
Т 66
Т 67
Т 68
Т 69
Т 70
Т 71
Т 72
Т 73
Т 74
Т 75
Т 76
Т 77
Т 78
Т 79
Т 80
Т 81
Т 82
Т 83
Т 84
Т 85
Т 86
Т 87
Т 88
Т 89
Т 90
Т 91
Т 92
Т 93
Т 94
Т 95
Т 96
Т 97
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534 375,15
534 371,34
534 352,83
534 325,50
534 388,83
534 398,20
534 457,39
534 442,04
534 424,34
534 413,55
534 432,17
534 366,11
534 365,31
534 294,59
534 287,04
534 207,67
534 147,94
534 144,00
534 114,65
534 110,67
534 375,33
534 379,67
534 435,51
534 438,71
534 584,27
534 613,09
534 811,83
534 877,89
535 066,47
535 160,04
534 962,03
535 092,55
535 201,43
535 250,61
535 217,28
535 274,99
535 276,20
535 344,55
535 333,43
535 319,68
535 318,02
535 351,19
535 343,68
535 331,58
535 321,65
535 301,33
535 292,84
535 274,83
535 201,97
535 218,70
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543 141,49
543 234,70
543 195,26
543 249,75
543 307,63
543 305,20
543 340,48
543 362,67
543 348,96
543 364,84
543 379,36
543 471,01
543 480,36
543 453,52
543 496,81
543 493,08
543 485,84
543 591,86
543 590,14
543 643,25
543 731,83
543 699,47
543 704,86
543 670,03
543 685,53
543 662,70
543 766,92
543 794,82
543 885,08
543 710,77
543 658,12
543 325,05
543 345,33
543 274,68
542 994,23
543 002,97
542 946,09
542 937,38
542 898,14
542 899,48
542 856,63
542 851,03
542 718,96
542 707,12
542 690,72
542 649,63
542 651,58
542 559,74
542 593,01
542 399,96

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од
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Т01 до Т97, а за секоја точка табеларно се
дадени параметрите по х и у 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 30 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на Р. М. бр. 63/12,
126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14).
Во рамките на планскиот опфат на село
Логоварди се утврдени повеќе групи на
класи на намена:
Група на класа на намена А - Домување,
односно основни класи на намени:
А0 - домување во станбени куќи со
посебен режим,
А1 - домување во станбени куќи и
А3 - групно домување.
Група на класа на намена В - Јавни институции, односно основни класи на намени:
В1 - образование и наука,
В2 - здравство и социјална заштита,
В3 - култура и
В4 - државни институции.
Група на класа на намена. Г - производство, дистрибуција и сервиси, односно
класите на намени:
Г2 - лесна и незагадувачка индустрија,
Г3 - сервиси и
Г4 - стоваришта.
Група на класа на намена Д - Зеленило,
спорт, рекреација и меморијални простори,
односно основни класи на намени:
Д2 - заштитно зеленило,
Д3 - спорт и рекреација и
Д4 - меморијални простори.
Група на класа на намена Е - Инфраструктура, односно основни класи на намени:
Е1 - комунална инфраструктура
(сообраќајна инфраструктура)
Е2 - комунална супраструктура.
(бунари за вода, трафостаница)
Останати јавни површини - отворени
канали
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Член 8
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Логоварди се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и
неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување.
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Логоварди се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.
весник на РМ. бр. 63/12, 126/12, 19/13,
95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
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 (Сл. весник на
РМ. бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13,
37/14, 125/14 и 148/14).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните односи, односно една или повеќе
катастарски парцели да преставуваат градежна 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 84-а од Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. весник на
РМ, бр. 37/14).
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Член 11
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Логоварди 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 12
Со Предлог - Одлуката за Општ акт за
село Логоварди 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 и В - јавни институции.
За објектите од останатите групи на
класи на намена, доколку капацитетите на
постојната инфраструктура не задоволуваат,
се изработува Проект за инфраструктура.
Проект за инфраструктура се изработува
согласно член 51-а од Законот за просторно
и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на
РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).
Член 13
Општиот акт за село содржи табели со
Билансни споредбени показатели во кои се
прикажани планираните површини по намена на земјиштето - наменските зони, во
однос на постојните изградени површини.
Член 14
Сите параметри за уредување на 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 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13,167/13,
37/14, 125/14 и 148/14).
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Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на Општина
Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот
во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички
план за село.
Член 17
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Сл. гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-443/7
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Општ акт за село Породин и
утврдување на услови за начинот на
градење во село Породин - Општина
Битола, за кое нема урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за донесување
на Општ акт за село Породин и утврдување
на услови за начинот на градење во село
Породин-Општина Битола, за кое нема
урбанистички план, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/6
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 84 став 1 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл. весник на РМ“ бр. 199 и 44/15), член
22 и 36 од Законот за локална самоуправа
(„Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на РМ“ бр. 10/05 и 17/08), Советот
на Општината Битола на седница одржана
на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за донесување на Општ акт за село
Породин и утврдување на услови за
начинот на градење во село ПородинОпштина Битола, за кое нема
урбанистички план
Член 1
Општиот акт за село Породин 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 („Службен гласник на Општина
Битола“ бр. 07-08/9 од 20.05.2014 година).
Член 2
Предлог - Одлуката е одобрена од Комисијата за одобрување на Предлог Одлука за
Општ акт за село Породин – Општина
Битола, назначена со решение бр. 08-211/15
од 07.05.2015 година од Градоначалникот на
Општина Битола и за истата е добиена
Согласност од Министерството за транспорт
и врски со бр. 25-8869/2 од 25.06.2015 год.
Член 3
Предлог Одлуката за Општ акт за село
Породин е изготвена од правното лице
ДПТИ „Урбан Проектинг“ ДООЕЛ Велес
кое поседува лиценца согласно член 18 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ, бр. 51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12,
55/13, 163/13 ,42/14, 199/14 и 44/15).
Член 4
Општиот акт за село содржи текстуален
дел - Предлог Одлука, нумерички дел - табеларен приказ на планираните содржини
издвоени по површина и намена на земјиштето и графички прилози:
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1. ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ НА
СЕЛОТО..................................М=1: 10 000
2. ИЗВОД ОД ПРЕТХОДНО ИЗГОТВЕНА
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈАУрбанистичка документација за населено
место Породин........................... М=1:2500
3. АРХИВСКИ ОРИГИНАЛ НА
КАТАСТАРСКИ ПЛАН СО ГРАНИЦА
НА ПЛАНСКИ ОПФАТ.............М=1:2500
4. ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА
СЕЛОТО, НАМЕНСКИ ЗОНИ И
СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ СО
ПОШИРОКОТО
ПКРУЖУВАЊЕ..........................М=1:2500
Член 5
Графичкиот прилог од општиот акт е
изработен на заверени дигитализирани архивски оригинали на дигитализирани катастарски планови во М=1:2500.
Член 6
Со Одлуката за Општ акт за село Породин се утврдува граница на плански опфат
на село Породин со вкупна површина од
51,89 ха. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

. Х=532146.2683 Y=531234.3035 .
. X=532133.1233 Y =531237.9565 .
. X=532137.0803 Y =531230.6315 .
. X=532117.6003 Y =531217.9935 .
. X=532103.4373 Y =531211.0635 .
. X=532081.2433 Y =531196.9275 .
. X=532092.2413 Y =531173.4533 .
. X=532116.1673 Y =531105.9395 .
. X=532142.9653 Y =531019.9755 .
. X=532151.9723 Y =530983.4715 .
. X=532166.3703 Y =530986.0225 .
. X=532173.4553 Y =530957.2065 .
. X=532173.0833 Y =530940.0235 .
. X=532169.8293 Y =530931.9565 .
. X=532185.7323 Y =530889.1025 .
. X=532213.7993 Y =530899.2565 .
. X=532257.9321 Y =530930.1777 .
. X=532259.1062 Y =530930.9160 .
. X=532279.2983 Y =530941.5215 .
. X=532313.0013 Y =530961.4265 .

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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. X=532347.0633 Y =530987.9005 .
. X=532353.2853 Y =530981.8865 .
. X=532355.6003 Y =530978.0405 .
. X=532356.5724 Y =530978.9619 .
. X=532369.8563 Y =530991.5525 .
. X=532376.4043 Y =530985.2185 .
. X=532383.1143 Y =530974.0635 .
. X=532389.1276 Y =530954.1171 .
. X=532395.3263 Y =530933.5555 .
. X=532440.0363 Y =530941.5195 .
. X=532483.7143 Y =530951.0735 .
. X=532498.3142 Y =530950.9633 .
. X=532533.5588 Y =530949.6675 .
. X=532563.6673 Y =530948.4105 .
. X=532587.6813 Y =530933.6505 .
. X=532650.4856 Y =530947.8362 .
. X=532656.8877 Y =530947.2329 .
. X=532659.6027 Y =530947.8027 .
. X=532669.8511 Y =530957.9002 .
. X=532689.4428 Y =530886.0192 .
. X=532690.5322 Y =530875.6200 .
. X=532715.6796 Y =530878.9300 .
. X=532730.7212 Y =530882.9187 .
. X=532764.8600 Y Ѕ=530901.3876 .
. X=532792.8942 Y =530921.6487 .
. X=532797.1035 Y Ѕ=530913.1743 .
. X=532824.1154 Y =530916.5461 .
. X=532827.0429 Y =530914.9723 .
. X=532826.8756 Y =530932.1721 .
. X=532826.5690 Y =530941.4550 .
. X=532840.7584 Y =530936.6881 .
. X=532866.2154 Y=530933.0151 .
. X=532913.4181 Y=530926.8756 .
. X=532917.4422 Y=530926.3522 .
. X=532917.8226 Y=530931.5309 .
. X=532921.1678 Y=530956.5640 .
. X=532923.2424 Y=530962.9311 .
. X=532926.5549 Y=530982.2313 .
. X=532923.7951 Y=531003.0271 .
. X=532914.3311 Y=531007.7243 .
. X=532928.5270 Y=531061.4046 .
. X=532930.2693 Y=531069.5445 .
. X=532946.5074 Y=531056.8049 .
. X=532978.1053 Y=531038.1695 .
. X=533012.4979 Y=531022.3775 .
. X=533016.6237 Y=531021.6667 .
. X=533024.6242 Y=531036.5527 .
. X=533025.1678 Y=531051.9126 .
. X=533015.6480 Y=531085.2947 .
. X=533011.6756 Y=531112.5439 .
. X=533011.0344 Y=531115.8612 .
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
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. X=533007.6335 Y=531138.0509 .
. X=533006.5742 Ѕ=531143.5147 .
. X=533058.5220 Y=531148.8809 .
. X=533110.1624 Y=531153.7891 .
. X=533169.1804 Y=531159.8781 .
. X=533231.1749 Y=531165.6626 .
. X=533233.2970 Y=531167.2097 .
. X=533222.3973 Y=531221.6525 .
. X=533221.5087 Y=531227.0431 .
. X=533204.6017 Y=531312.0663 .
. X=533201.6455 Y=531341.3669 .
. X=533197.5130 Y=531358.2399 .
. X=533178.8678 Y=531444.0356 .
. X=533175.3398 Y=531459.9258 .
. X=533157.5687 Y=531456.2206 .
. X=533139.5176 Y=531449.8230 .
. X=533133.2775 Y=531448.1694 .
. X=533085.5204 Y=531436.4871 .
. X=533082.8397 Y=531442.6084 .
. X=533081.1272 Y=531471.1221 .
. X=533086.2649 Y=531507.6967 .
. X=533077.7934 Y=531565.5541 .
. X=533077.7020 Y=531568.4542 .
. X=533072.2985 Y=531599.9501 .
. X=533074.2768 Y=531670.0974 .
. X=533095.9991 Y=531697.8040 .
. X=533098.9125 Y=531700.7764 .
. X=533115.2939 Y=531717.1428 .
. X=533079.8548 Y=531718.5699 .
. X=533044.8137 Y=531684.6841 .
. X=533045.9288 Y=531680.0566 .
. X=533020.0316 Y=531656.8913 .
. X=532964.8024 Y=531624.1941 .
. X=532943.9845 Y=531609.2783 .
. X=532923.7741 Y=531602.1698 .
. X=532887.0364 Y=531585.8601 .
. X=532834.2488 Y=531555.9366 .
. X=532815.2231 Y=531544.2982 .
. X=532784.9075 Y=531530.2485 .
. X=532782.7331 Y=531528.3250 .
. X=532774.6350 Y=531526.2482 .
. X=532766.8017 Y=531519.7390 .
. X=532762.9826 Y=531517.6204 .
. X=532709.7984 Y=531490.1161 .
. X=532701.5604 Y=531483.2821 .
. X=532696.2742 Y=531484.1965 .
. X=532696.1976 Y=531497.2636 .
. X=532687.9949 Y=531501.8284 .
. X=532640.4516 Y=531498.6923 .
. X=532589.3694 Y=531500.0981 .
. X=532572.1316 Y=531474.9293 .

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
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. X=532576.7957 Y=531465.8259 .
. X=532587.0821 Y=531444.4447 .
. X=532596.6794 Y=531424.4511 .
. X=532602.8881 Y=531407.0623 .
. X=532610.2544 Y=531384.5660 .
. X=532581.3326 Y=531398.2952 .
. X=532552.4104 Y=531408.5571 .
. X=532538.1937 Y=531407.3272 .
. X=532489.0754 Y=531409.8918 .
. X=532427.5564 Y=531409.8921 .
. X=532410.3522 Y=531408.9440 .
. X=532385.0114 Y=531401.8471 .
. X=532372.8723 Y=531395.9396 .
. X=532341.8737 Y=531382.9771 .
. X=532296.7974 Y=531332.4928 .
. X=532263.5547 Y=531304.4351 .
. X=532228.2213 Y=531286.5105 .
. X=532215.5375 Y=531281.4649 .
. X=532200.9581 Y=531270.9555 .
. X=532170.6982 Y=531261.3102 .

Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од
1 до 142, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по х и у 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 30 од Правилникот
за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 63/12,
126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14).
Во рамките на планскиот опфат на село
Породин се утврдени повеќе групи на класи
на намена:
Домување
А0 – Домување во станбени куќи со
посебен режим
А1 – Домување во станбени куќи и
домување во станбени куќи во селскостопански двор.
А3 – Групно домување
Б – Комерцијални и деловни намени
Б1 – Мали комерцијални и деловни намени
В – Јавни институции:
В1 – Образование
В4 – Државни институции
В5 – Верски институции
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Г – Производство, дистрибуција и
сервиси:
Г2 – Лесна индустрија
Г3 – Сервиси
Г4 – Стоваришта
Д – Зеленило и рекреација:
Д3 – Спорт и рекреација
Д4 – Меморијални простори
Е – Инфраструктура, односно класите
на намени:
Е1 – Комунална инфраструктура
(сообраќајни површини)
Е2 – Комунална супраструктура
(трафостаница)
Воден тек
Член 8
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Породин се дефинирани сите постојни
влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото
опкружување.
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Породин се дефинира пристапот до
градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ“ бр. 63/12, 126/12, 19/13,
95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14).
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 (Сл.весник на

БРОЈ 10 – СТР. 13

РМ. бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13,
37/14, 125/14 и 148/14).
При формирањето на градежните парцели потребно е да се почитуваат имотно
правните односи, односно една или повеќе
катастарски парцели да преставуваат градежна 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 84-а од Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање
(Сл.весник на РМ, бр .37/14).
Член 11
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Породин се дефинира просторната организација и условите за градење во селскостопански 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 12
Со Предлог – Одлуката за Општ акт за
село Породин 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 и В – јавни институции.
За објектите од останатите групи на класи на намена, доколку капацитетите на
постојната инфраструктура не задоволуваат,
се изработува Проект за инфраструктура.
Проект за инфраструктура се изработува
согласно член 51-а од Законот за просторно
и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на
РМ, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14).

СТР. 14 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 13
Општиот акт за село содржи табели со
Билансни споредбени показатели во кои се
прикажани планираните површини по
намена на земјиштето - наменските зони, во
однос на постојните изградени површини.
Член 14
Сите параметри за уредување на 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 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13,167/13,
37/14, 125/14 и 148/14).
Член 15
Графичкиот прилог кој е составен дел на
оваа Одлука, по нејзиното донесување, се
заверува од Градоначалникот на Општина
Битола и се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот
во електронски формат.
Член 16
Одредбите на оваа Одлука се применуваат до донесување на Урбанистички
план за село.
Член 17
Одлуката влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во ,,Сл. гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-443/8
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за ставање вон
сила на Одлуки за отпочнување постапка
за пристапување кон изработка
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и донесување на детални урбанистички
планови и Одлуки за утврдување на Нацрт
детален урбанистички план
1. Ја објавувам Одлуката за ставање вон
сила на Одлуки за отпочнување постапка за
пристапување кон изработка и донесување
на детални урбанистички планови и Одлуки
за утврдување на Нацрт детален урбанистички план, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/7
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 05/2005), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за ставање вон сила на Одлуки за
отпочнување постапка за пристапување
кон изработка и донесување на детални
урбанистички планови и Одлуки за
утврдување на Нацрт детален
урбанистички план
Член 1
Со оваа Одлука се ставаат вон сила
следните Одлуки донесени од Совет на
Општина Битола:
1. Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на
ГУП на град Битола – Урбана четврт
Довлеџик – Битола, бр. 07-2002/18 од
11.07.2008 год. (Службен гласник на
Општина Битола бр. 12/2008)
2. Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување
на ДУП за Станбена заедница ДЕВЕАНИ
Блок 2 – Битола, бр. 07-31/23 од
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4.

5.

6.

7.

8.
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29.11.2012 год. (Службен гласник на
Општина Битола бр. 14/2012)
Одлука за отпочнување постапка за
пристапување кон изработка и донесување на ДУП за Брусничко Лавчански
Реон 2 дел Урбан модул 2 – Битола Бр.
07-1232/11 од 12.06.2006 год. (Службен
гласник на Општина Битола бр.12/2006)
Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување
на ДУП за Карпош 2 – Битола бр. 072002/17 од 11.07.2008 г. (Службен гласник на Општина Битола бр.12/2008)
Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување на
УПВНМ за изградба на терени за голф
помеѓу селата Братиндол, Магарево и
Ротино – Општина Битола, Бр. 072611/19 од 27.08.2008 год. (Службен
гласник на Општина Битола бр. 13/2008)
Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување
на ДУП за Стрчин Урбан Блок 2 – Битола
Бр. 07-100/8 од 30.01.2007 год. (Службен
гласник на Општина Битола бр. 01/2007)
и Одлука за утврдување Нацрт ДУП за
Стрчин Урбан Блок 2 – Битола бр. 071582/17 од 06.07.2007 г. (Службен гласник на Општина Битола бр. 11/2007)
Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување
на ДУП за Стрчин Урбан Блок 1 – Битола
Бр. 07-3367/12 од 30.10.2006 год. (Службен гласник на Општина Битола бр.
18/2006) и Одлука за утврдување Нацрт
ДУП за Стрчин Урбан Блок 1 – Битола
бр. 07-1724/7 од 31.08.2010 г. (Службен
гласник на Општина Битола бр. 10/2010)
Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон изработка и донесување
на УП за село Канино Блок 1 – Општина
Битола, Бр. 07-12/34 од 08.05.2012 год.
(Службен гласник на Општина Битола
бр. 05/2012) и Одлука за утврдување на
Нацрт УП за с. Канино Блок 1 Општина
Битола бр. 07-20/7 од 14.09.2012 год.
(Службен гласник на Општина Битола
бр. 12/2012)
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/9
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за Работна зона м.в.
,,ХЕРАКЛЕА“ - Општина Битола
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
Нацрт ДУП за Работна зона м.в. ,,ХЕРАКЛЕА“ - Општина Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/8
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24 став 2 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање
(„Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09,
124/10, 18/11, 53/11, 144/2012, 55/13, 163/13
и 42/14) а во врска со чл. 123 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање („Сл.
весник на РМ” бр. 199/14 и 44/15) и член 70
од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08)
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување Нацрт ДУП за Работна зона
м.в. „ХЕРАКЛЕА“, - Општина Битола
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Член 1
СЕ УТВРДУВА Нацрт ДУП за Работна
зона м.в. „ХЕРАКЛЕА“ - 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 Општината Битола“.
Бр.09-443/10
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во
КО Цапари во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/9
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески
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Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект на КП бр.2344 во КО
Цапари со намена А-домување во идна
урбанистичко планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/11
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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
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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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Трново во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/10
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП бр. 100/1 во
КО Трново со намена А-домување во идна
урбанистичко планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/12
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 10 – СТР. 17

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/11
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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

СТР. 18 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП бр.149/4 во КО
Раштани со намена А-домување во идна
урбанистичко планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/13
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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 вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/12
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општинта Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти во КО Долно Оризари со намена А-домување во идна урбанистичко планска документација:
1. КП бр.1405
2. КП бр.1814
3. КП бр.1837/3
4. КП бр.1882/1

КО Долно Оризари
КО Долно Оризари
КО Долно Оризари
КО Долно Оризари

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/14
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 10 – СТР. 19

ЗАКЛУЧОК
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

бесправните објекти во КО Крстоар со намена А-домување 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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Крстоар во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-874/13
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

1. КП бр.66/1
2. КП бр.491
3. КП бр.573/3
4. КП бр.807
5. КП бр.918/2

Бр.09-443/15
14.07.2015 г.
Битола

КО Крстоар
КО Крстоар (згр.1-ДП)
КО Крстоар
КО Крстоар
КО Крстоар

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Буково во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/14
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

СТР. 20 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во КО Буково со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
1. КП бр.159
2. КП бр.211
3. КП бр.212
4. КП бр.302
5. КП бр.2038/1
6. КП бр.3576
7. КП бр.3781
8. КП бр.3834/1

КО Буково
КО Буково
КО Буково
КО Буково
КО Буково
КО Буково (згр.1-В2)
КО Буково
КО Буково

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/16
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Кукуречани во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/15
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот
на Општината Битола на седницата одржана
на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во КО Кукуречани со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
1. КП бр. 1990/1
2. КП бр. 1996
3. КП бр. 2245/2
4. КП бр. 2314
5. КП бр. 2547/2

КО Кукуречани (згр.1-Г2)
КО Кукуречани
КО Кукуречани
КО Кукуречани
КО Кукуречани (згр.3-дп)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/17
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
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 вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Дихово во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на

БРОЈ 10 – СТР. 21

Советот на Општината Битола одржана на
14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/16
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти во КО Дихово со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
1. КП бр. 834/1
2. КП бр. 835/1
3. КП бр.700
4. КП бр. 865/2

КО Дихово
КО Дихово
КО Дихово (згр.1-В2)
КО Дихово (згр.1-Б4-дп)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/18
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

СТР. 22 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

Нижополе во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект на КП бр.440/1 во КО
Нижополе со намена А-домување во идна
урбанистичко планска документација:
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Ја објавувам 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, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр.09-443/19
14.07.2015 г.
Битола

Бр. 08-874/17
20.07.2015 год.
Битола

ЗАКЛУЧОК
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

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
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

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

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

1. Ја објавувам 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, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/18
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 14.07.2015 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправниот објект во КО Бистрица со
намена А-домување во идна урбанистичко
планска документација:
1. КП бр.129
2. КП бр.261/1
3. КП бр.404
4. КП бр.550
5. КП бр.577
6. КП бр.580 и 581/1
7. КП бр.1090
8. КП бр.1198
9. КП бр.1354/4

КО Бистрица (згр.1-Г)
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица
КО Бистрица

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/20
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

БРОЈ 10 – СТР. 23

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 14.07.2015 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/19
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Службен весник на РМ“
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општина Битола на
седницата одржана на 14.07.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
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

СТР. 24 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 во
КО Битола со намена А-домување, со намена Д-парково зеленило утврдена во важечката урбанистичко планска документација – ГУП на град Битола и вклопување на
истите во идна урбанистичко планска документација.
1. КП бр.5322

КО Битола (згр.1)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во ,,Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-443/21
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување на член во
Одборот на корисници на вода на
Водостопанство ,,Битолско Поле“ - Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на член во Одборот на
корисници на вода на Водостопанство
,,Битолско Поле“ - Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 14.07.2015 година.

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-874/20
20.07.2015 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
д-р Владимир Талески

Врз основа на член 24, став 1, алинеа 3 од
Законот за водостопанствата (,,Службен
весник на РМ“ бр. 85/03. 95/05, 103/08. 1/12
и 95/12) 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
14.07.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член во
Одборот на корисници на вода на
Водостопанство „Битолско Поле“-Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Сашо Стаматов-член во Одборот на корисници на
вода во Водостопанство ,,Битолско Поле“Битола, како претставник од единицата на
локалната самоуправа-Општина Битола.
2. СЕ ИМЕНУВА лицето Марија Котевска Шкрековска-дипломиран економист, ул.
,,Никола Тесла“ бр.137, како член во Одборот на корисници на вода во Водостопанство ,,Битолско Поле“ - Битола, претставник од единицата на локалната самоуправа-Општина Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-443/22
14.07.2015 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 10 – СТР. 25

СТР. 26 – БРОЈ 10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

ПОНЕДЕЛНИК 20.07.2015

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 10 – СТР. 27
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