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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за вториот квартал во 2015 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за вториот 
квартал во 2015 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
 

Бр. 08-1023/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04, 96/04 и 156/09) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 31.08.2015 година, донесе 

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

извршување на Буџетот на Општината 
Битола за вториот квартал во 2015 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за вториот квартал во 2015 година. 

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

 
Бр.09-454/3                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

движни ствари со електронско јавно 
наддавање во сопственост на Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за продажба на 
движни ствари со електронско јавно 
наддавање во сопственост на Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.08.2015 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. 08-1023/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 22, став 1, 
точка 36, член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05 и 17/08), а во врска со член 
3 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост 
(„Сл.весник на РМ“ бр.78/15 и 106/15) и 
член 70 од Статутот на Општита Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола, на седницата одржана на 31.08.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за продажба на движни ствари со 
електронско јавно наддавање во 
сопственост на Општината Битола 

Член 1 
 Со оваа одлука Општината Битола врши 

продажба на движни ствари со електронско 
јавно наддавање сопственост на Општината 
Битола. 

 
Член 2 

 Движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука се наоѓаат во објектите сопственост 
на Општина Битола што се лоцирани во 
старата касарна во Битола. 

 
Член 3 

 Постапката за продажба на движните 
ствари ја спроведува Комисија врз основа 
на проценетата вредност на движната ствар 
утврдена согласно Законот за процена. 

 Градоначалникот на Општината Битола 
со најповолниот понудувач склучува дог-
овор за продажба на движната ствар. 

 

Член 4 
Составен дел од оваа одлука е и Извеш-

тајот и дополнувањето на извештај за извр-
шена процена на подвижен имот и остатоци 
од челични конструкции останати во делови 
од објекти во реон Стара Касарна во Битола 
на НАСА ком ДОО Скопје. 

 
Член 5 

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

 
Бр.09-454/4                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на отстапениот одземен предмет-патничко 
моторно возило со правосилна пресуда 
без надоместок на Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на отстапениот одземен предмет-патничко 
моторно возило со правосилна пресуда без 
надоместок на Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на општината Битола (,,Служ-
бен гласник на општината Битола“ бр. 10/05 
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и 17/08), а во врска со член 1 од Одлуката за 
давање согласност на решението за отста-
пување на одземен предмет со правосилна 
пресуда на Општина Битола бр. 42-8561/6 
од 12.08.2015 г. (,,Службен весник на РМ“ 
бр.140/2015), Советот на Општината Битола 
на седницата одржана на 31.08.2015 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на отстапениот одземен 
предмет-патничко моторно возило со 

правосилна пресуда без надоместок на 
Општината Битола  

Член 1 
Со оваа Одлука Општината Битола го 

прифаќа во сопственост без надоместок од-
земениот предмет (патничко моторно вози-
ло) со правосилна пресуда, марка Фолкс-
ваген „Голф 3“, со број на шасија 
WVWZZZ1HZRW283578, регистарски таб-
лички SK 418 NI, отстапен со Одлука на 
Владата на Република Македонија бр.42-
8561/6 од 12.08.2015 година, објавена во 
„Службен весник на РМ“ бр.140/2015. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-454/5                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за еднократен 
отпис на долгови по основ на комунална 

такса за користење и одржување на јавно 
осветлување 

1. Ја објавувам Одлуката за еднократен 
отпис на долгови по основ на комунална 

такса за користење и одржување на јавно 
осветлување, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот 

за еднократно отпишување на долговите на 
граѓаните (,,Службен весник на РМ“ бр. 
112/14) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола (,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.08.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
за еднократен отпис на долгови по основ 

на комунална такса за користење и 
одржување на јавно осветлување 

Член 1 
Со оваа Одлука Општинта Битола врши 

еднократен отпис на долгови на физички 
лица по основ на комунална такса за корис-
тење и одржување на јавно осветлување.  

 
Член 2 

Еднократниот отпис на долговите се 
врши согласно Законот за еднократно отпи-
шување на долговите на граѓаните и Одлу-
ките за отпис на долговите донесени од 
Комисијата при Министерството за труд и 
социјална политика. 

 
Член 3 

Листата на граѓани на кои им е едно-
кратно отпишан долгот по основ на кому-
нална такса за користење и одржување на 
јавно осветлување е составен дел на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

 Одлуката се доставува до барателот-
должникот и ЕВН-Македонија. 
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Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-454/6                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

Ред. 
Бр. 

Број на Одлука 
за еднократен 
отпис на долг 

Име и презиме-
Барател/Должник 

Износ 
(денари) 

1. 10-6808/12860 Пецо Петровски 236,оо 
2. 10-6808/33575 Ибраим Демири 2.851,оо 
3. 10-6808/32792 Симо Стефановски 96,оо 
4. 10-68008/9674 Стефан Ванчовски 1.358,оо 
5. 10-6808/11174 Сефер Адиловски 2.279,оо 
6. 10-6808/3982 Ацко Митревски 140,оо 
7. 10-6808/31564 Севим Бајрамоска 2.739,оо 
8. 10-6808/12482 Разие Ајрединова 2.807,оо 
9. 10-6808/12500 Мара Јовеска 3.648,оо 
10. 10-6808/11094 Ибраим Ибраимов 2.043,оо 
11. 10-6808/12855 Максуд Велиовски 4.001,оо 
12. 10-6808/12870 Ибадет Рамадановска 2,851,оо 
13. 10-6808/11122 Мерзука Рустемова 4.113,оо 
14. 10-6808/12862 Виолин Лазаров 267,оо 
15. 10-6808/13568 Рамадан Ќамо 2.851,оо 
16. 10-6808/31577 Сафет Мусоф 2,851,оо 
17. 10-6808/11089 Ѓунеј Шерифовски 1.663,oo 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места во ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инжинеринг-Битола 

1. Го објавувам Решението за давање сог-
ласност на Правилникот за систематизација 
на работните места во ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот 

за вработените во јавниот сектор („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/14 и 199/14), член 37 
од Законот за јавните претпријатија 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 97/2010, 
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 
и 61/15), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.08.2015 
година, донесе 

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

систематизација на работните места во ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инжинеринг-Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правил-
никот за систематизација на работните 
места во ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инжинеринг-Битола бр. 01-4, 
донесен од Управниот одбор на ден 
28.07.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/7                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инжинеринг-
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на ЈП за урбанистичко плани-
рање, проектирање и инжинеринг-Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.08.2015 
година. 

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

 
Бр. 08-1023/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17 став 7 од Законот 

за вработените во јавниот сектор („Сл. 
весник на РМ“ бр. 27/14 и 199/14), член 19 
став 2 т. 8 од Законот за јавните претпри-
јатија (,,Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014, 25/2015 и 61/15), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.08.2015 година, 
донесе 

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

внатрешна организација на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инжинеринг-Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правил-
никот за внатрешна организација на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг-Битола бр.01-3, донесен од 
Управниот одбор на ден 27.07.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/8                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Правилникот за исплата на 
плати на вработените во ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг-Битола и утврдување 

вредноста на бодот 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за исплата на 
плати на вработените во ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг-
Битола и утврдување вредноста на бодот, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.08.2015 
година. 

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

 
Бр. 08-1023/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 и член 19 став 2 

точка 9 од Законот за јавните претпријатија 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 27/07, 83/09, 97/2010, 
6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 
и 61/15), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
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Битола на седницата одржана на 31.08.2015 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Правилникот за 
исплата на плати на вработените во ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инжинеринг-Битола и утврдување 
вредноста на бодот 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правил-
никот за исплата на плати на вработените во 
ЈП за урбанистичко планирање, проекти-
рање и инжинеринг-Битола и утврдување 
вредноста на бодот бр.01-5, донесен од 
Управниот одбор на ден 28.07.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/9                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за система-
тизација на работните места на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Мајски Цвет“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 59 и 116 од Законот 
за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13) 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 31.08.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Мајски Цвет“ Битола бр. 02-
210/3, донесен на седницата на Управниот 
одбор на Установата одржана на 26.06.2015 
година. 

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

 
Бр.09-454/10                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на работните места на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Мајски Цвет“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 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. 08-1023/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 59 и 116 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13) 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 31.08.2015 година, донесе 

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

внатрешна организација на работните 
места во Јавната општинска установа за 

деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 
Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за внатрешна организација на работните 
места на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 
бр. 02-209/2, донесен на седницата на 
Управниот одбор на Установата одржана на 
26.06.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/11                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 

Јавната општинска установа за деца-
детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за системати-
зација на работните места на Јавната опш-
тинска установа за деца-детска градинка 
„Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 59 и 116 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13) 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 31.08.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Правилникот за 
систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за систематизација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-детска 
градинка „Естреја Овадија-Мара“ Битола 
бр. 02-191/4, донесен на седницата на 
Управниот одбор на Установата одржана на 
30.07.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/12                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), донесувам 

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

согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на работните места на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за внатрешна 
организација на работните места на Јавната 
општинска установа за деца-детска градинка 
„Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 59 и 116 од Законот 

за заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13) 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 31.08.2015 година, донесе 

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

внатрешна организација на работните 
места во Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА согласност на Правилникот 
за внатрешна организација на работните 
места на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола бр. 02-191/3, донесен на 
седницата на Управниот одбор на Устано-
вата одржана на 26.06.2015 година. 

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

 
Бр.09-454/13                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Статутот на приватната 
установа за деца – Детска градинка 

„Твити“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутот на приватната 
установа за деца – Детска градинка 
„Твити“-Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 19, став 7 од Законот 

за заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр.23/13...25/15) 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 31.08.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Статутот на 
приватната установа за деца – Детска 

градинка „Твити“-Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот 
на приватната установа за деца-Детска 
градинка „Твити“-Битола.. 
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2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 

 
Бр.09-454/14                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Статутот на Јавната 
општинска установа за социјална заштита 

Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутот на Јавната опш-
тинска установа за социјална заштита Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 101 од Законот за 

социјална заштита (,,Службен весник на 
РМ“ бр.79/09...38/14), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 година, донесе 

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

Јавната општинска установа за социјална 
заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-

Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот 
на Јавната општинска установа за социјална 
заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“-
Битола, донесен од Управниот одбор под 
број 02-143/2 на ден 23.07.2015 година  

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

 
Бр.09-454/15                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

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

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 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 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општита Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 

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

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Статутот на ЈП 
„Пазари“-Битола бр. 02-203/6 од 05.08.2015 
година, донесена на седница на Управниот 
Одбор на ЈП,,Пазари“-Битола.  

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

 
Бр.09-454/16                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Одлуката за дополнување 
на Одлуката за цените во Реонски пазар 

бр. 02-120/7 од 12.05.2014 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за дополнување на 
Одлуката за цените во Реонски пазар бр. 02-
120/7 од 12.05.2014 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпијатија („Службен весник на 
РМ бр. 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 06/12, 119/13 и 41/14) и член 70 

од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.08.2015 
година, донесе 

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

дополнување на Одлуката за цените во 
Реонски пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014 

година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за дополнување на Одлуката за цените во 
Реонскиот пазар бр. 02-120/7 од 12.05.2014 
година, донесена на седница на Управниот 
одбор бр. 02-203/5 од 05.08.2015 година.  

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

 
Бр.09-454/17                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот Одбор на Јавната установа Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“-Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување на членови во Управ-
ниот Одбор на Јавната установа Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“-Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.05/02 и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Управниот Одбор на Јавната установа 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“-Битола 

1. Од Управниот одбор на Јавната 
установа Дом за стари лица „Сју Рајдер“ се 
разрешуваат Гордана Ламовска и Марија 
Јошевска, а на нивно место се именуваат 
Татјана Галовска и Силвана Спасеновска. 

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

 
Бр.09-454/18                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на Иницијативата за изготвување на 
Локален акционен план за животна средина 

(ЛЕАП) на Општината Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за прифаќање 
на Иницијативата за изготвување на Лока-
лен акционен план за животна средина 
(ЛЕАП) на Општината Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за прифаќање на Иницијативата за 

изготвување на Локален акционен план за 
животна средина (ЛЕАП) на Општината 

Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
изготвување на Локален акционен план за 
животна средина (ЛЕАП) на Општината 
Битола. 

2. Се задолжува Одделението за урба-
нистичко планирање и заштита на живот-
ната средина да доставува квартални извеш-
таи за реализацијата на Локалниот акционен 
план за животна средина до Комисијата за 
заштита на човековата средина. 

 
3. Заклучокот влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-454/19                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

симнување на точка од дневен ред 

1. Го објавувам Заклучокот за симнување 
на точка од дневен ред, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1, 
точка 47 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 31.08.2015 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за симнување на точка од дневен ред 

1. Точката 18 од Дневниот ред – Одлука 
за донесување на ДУП за Буковски Мост 2 
дел 1 - Општина Битола беше симната од 
дневниот ред на самата седница на Советот 
на Општината Битола, поради доработка на 
материјалот. 

2. По доработката на материјалот, 
точката ќе биде ставена на дневен ред на 
наредните седници на Советот. 

3. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општината Битола“. 

 
Бр.09-454/20                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

симнување на точка од дневен ред 

1. Го објавувам Заклучокот за симнување 
на точка од дневен ред, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 22, став 1, 
точка 47 и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за симнување на точка од дневен ред 

1. Точката 19 од Дневниот ред – Одлука 
за донесување на ДУП за дел од РАБОТНА 
ЗОНА ЛОКАЛИТЕТ „ФРИЖИДЕРИ“ - 
Битола беше симната од дневниот ред на 
самата седница на Советот на Општината 
Битола, поради доработка на материјалот. 

2. По доработката на материјалот, 
точката ќе биде ставена на дневен ред на 
наредните седници на Советот. 

3. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
општината Битола“. 

 
Бр.09-454/21                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кукуречани во идна урбанистичко 
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планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект-дп во КО Кукуре-
чани со намена А-домување во идна урба-
нистичко планска документација: 

 
КП бр. 5388/1 КО Кукуречани 
КП бр.5388/2 КО Кукуречани 
КП бр.5384 КО Кукуречани 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-454/22                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Маловишта 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 Маловишта во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 
Маловишта 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти на КП бр.259 во КО 
Маловишта 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.09-454/23                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО 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 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 КП бр.236/3 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.09-454/24                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
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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 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општинта Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 до-
кументација со која ќе се изврши про-
ширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект на КП бр.941 
(зграда 1-станбено-деловен и зграда 2-
станбен) во КО Дихово 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 Општина Битола“. 

 
Бр.09-454/25                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Долно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 
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.1119 и 1120 КО Долно Оризари 
2. КП бр.1156 КО Долно Оризари 
 3. КП бр.1480 и 1487 КО Долно Оризари 
4. КП бр.1610 КО Долно Оризари 
5. КП бр.1636 КО Долно Оризари 
6. КП бр.1693 КО Долно Оризари 
7. КП бр.1834 КО Долно Оризари 
 8. КП бр.1847 КО Долно Оризари 
 9. КП бр.1849 КО Долно Оризари   
 (згр.1 и 2) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-454/26                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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 
31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект на КП бр.776 во КО 
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Брусник 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.09-454/27                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 

документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 бесправните објекти во КО Раштани со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. КП бр.59 КО Раштани 
2. КП бр.149/3 КО Раштани 
 3. КП бр.150 КО Раштани 
4. КП бр.231 КО Раштани 
5. КП бр.293/1 КО Раштани 
6. КП бр.338/4 КО Раштани 
7. КП бр.338/5 КО Раштани 
 8. КП бр.338/8 КО Раштани 
 9. КП бр.602 КО Раштани 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-454/28                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 31.08.2015 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 до-
кументација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 

на бесправниот објект на КП бр.623 во КО 
Нижеполе 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.09-454/29                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 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“ 
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бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.08.2015 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 бесправните објекти 
во КО Горно Оризари со намена А-дому-
вање утврдена во важечката урбанистичко 
планска документација-ДУП Горно Ори-
зари 2 дел на град Битола и вклопување на 
истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
1. КП бр.429/2 КО Горно Оризари (згр.1) 
2. КП бр.851 КО Горно Оризари (згр.1, 3  
 и 4) 
3. КП бр.856/1 КО Горно Оризари (згр.1) 
4. КП бр.866 КО Горно Оризари (згр.1) 
5. КП бр.883/40 КО Горно Оризари (згр.1) 
6. КП бр.1435 КО Горно Оризари (згр.1) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-454/30                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08) Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.08.2015 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 бесправните објекти 
во КО Буково и КО Битола со намена Г-
производство, дистрибуција и сервиси, со 
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намена А-домување утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација-ДУП 
сервиси на мало стопанство Буковски 
мост на град Битола и вклопување на ис-
тите во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  
1. КП бр.3292 КО Буково (згр.1 и 2) 
2. КП бр.18194 КО Битола (згр.1) 
3. КП бр.18246 КО Битола (згр.1) 
4. КП бр.18263 КО Битола (згр.1) 
5. КП бр.18389 КО Битола (згр.2 и 3) 
6. КП бр.18390 КО Битола (згр.1 и 2) 
7. КП бр.18392 КО Битола (згр.1 и 2) 
8. КП бр.18425 КО Битола (згр.3) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-454/31                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

 
 

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

 
Бр. 08-1023/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола бр. 10/05 и 
17/08) Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.08.2015 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 во 
КО Битола со намена А-домување утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација-ГУП на град Битола - КИС Хе-
раклеа Линкестис и вклопување на истите 
во идна урбанистичко планска доку-
ментација.  

 
1. КП бр.18286 КО Битола (згр.1) 
2. КП бр.18287/3 КО Битола (згр.1) 
3. КП бр.18294 КО Битола (згр.1 и 2) 
4. КП бр.18571 КО Битола (згр.1) 
5. КП бр.18573 КО Битола (згр.1) 
6. КП бр.18576 КО Битола (згр.1) 
7. КП бр.18580 КО Битола (згр.1 и 3) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-454/32                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.08.2015 година. 

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

 
Бр. 08-1023/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.09.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/2011 и 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.08.2015 година, 
донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогла-
сување на намената на бесправниот објект 
на КП бр.5220 (згр.1) во КО Битола со 
намена А-домување утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација - ДУП 
БЛР 1 на град Битола и вклопување на ис-
тиот 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.09-454/33                  ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.08.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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