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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за вториот квартал од 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за вториот 
квартал од 2016 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 32 став 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ“ бр. 
61/04, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 30.08.2016 
година, донесе 

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

Битола за вториот квартал од 2016 година 

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

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

 
Бр.09-89/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на првото 
полугодие од 2016 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за безбедносната состојба 
на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност Битола во текот на 
првото полугодие од 2016 година, донесен 
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на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола, на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе 

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на првото 
полугодие од 2016 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за 
безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа надлежност 
Битола во текот на првото полугодие од 
2016 година. 

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

 
Бр.09-89/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

   
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката по однос на 
Извештајот за текот на постапката за 

воспоставување на ЈПП за ревитализација, 
модернизација и одржување на уличното 
осветлување на територијата на Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката по однос на 
Извештајот за текот на постапката за 
воспоставување на ЈПП за ревитализација, 
модернизација и одржување на уличното 
осветлување на територијата на Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
по однос на Извештајот за текот на 

постапката за воспоставување на ЈПП за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука не се прифаќа Извеш-

тајот за текот на постапката за воспоста-
вување на ЈПП за ревитализација, модерни-
зација и одржување на уличното осветлу-
вање на територијата на Општина Битола 
поради непредвидени и објективни окол-
ности настанати во текот и за време на 
спроведувањето на постапката. 

 
Член 2 

Се предлага поништување на постапката 
за воспоставување на ЈПП за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
улично осветлување на територијата на 
Општина Битола. 
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Член 3 
 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-89/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
  
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за ставање вон 
сила на Одлуки за отпочнување постапка 

за пристапување кон изработка и 
донесување на Детални урбанистички 

планови, Одлуки за утврдување на Нацрт 
детален урбанистички план и Одлуки за 
утврдување на потреба од изработување 

на Локална урбанистичка планска 
документација  

1. Ја објавувам Одлуката за ставање вон 
сила на Одлуки за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на Детални урбанистички планови, Одлуки 
за утврдување на Нацрт детален урбанис-
тички план и Одлуки за утврдување на 
потреба од изработување на Локална урба-
нистичка планска документација, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 05/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе                                      

О Д Л У К А 
за ставање вон сила на Одлуки за 

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на Детални 

урбанистички планови, Одлуки за 
утврдување на Нацрт детален 

урбанистички план и Одлуки за 
утврдување на потреба од изработување 

на Локална урбанистичка планска 
документација  

Член 1 
Со оваа Одлука се ставаат вон сила след-

ните Одлуки донесени од Совет на Опш-
тина Битола  

Одлука за отпочнување постапка за прис-
тапување кон изработка и донесување на 
ДУП за дел од Градска работна зона Ра-
ботна зона м.в. ,,Грегов Бунар,, Блок 1 – 
Општина Битола, бр. 07-20/5 од 12.01.2012  

Одлука за отпочнување постапка за прис-
тапување кон изработка и донесување на 
ДУП за Горно Оризари 2 дел Блок 2 – Опш-
тина Битола, Бр. 07-08/12 од 20.05.2014 год. 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Централно градско подрачје 3 
дел Блок 1 и 2 – Општина Битола, бр. 07-
31/22 од 29.11.2012 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Централно градско подрачје 2 
дел Блок 7 – Општина Битола, бр. 07-
1564/58 од 25.07.2011 год. 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Станбена заеднца ,,Девеани,, 
Блок 3 – Општина Битола, бр. 07-08/10 од 
20.05.2014 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Стопански комплекс ,,ГРАНИТ“ 
- Општина Битола, бр. 07-10/34 од 
30.05.2014 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Јени маале 2 дел Блок 1 Општина 
Битола, бр. 07-890/12 од 28.04.2011 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Централно градско подрачје  
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1 дел, Урбана четврт 1 – Општина Битола, 
бр. 07-100/6 од 30.01.2007 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на УПВНМ за изградба на стопански 
комплекс (силоси за жито и производство 
на брашно) м.в. Братиндолска река КО 
Дихово – Општина Битола, бр. 07-1257/13 
од 22.05.2009 год.  

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на Урбанистички План вон населено место 
за изградба на повеќенаменска зона за 
производни и сервисни дејности на КП Бр. 
1347/1, КП Бр. 1347/3, КП Бр. 1346 и КП бр. 
1345/2 КО Крклино – Општина Битола, бр. 
07-478/20 од 16.03.2010 год. 

Одлука за отпочнување постапка за 
донесување на ГУП за Стопански комплекс 
на патот Битола-Бистрица Бр. 07-908/7 од 
22.09.2004 год. и Одлука за утврдување на 
Нацрт УПВНМ за стопански комплекс на 
пат Битола-Бистрица КО Буково – Општина 
Битола Бр. 07-1331/16 од 18.06.2007 год.  

Одлука за утврдување потреба од израбо-
тување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица 
за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 
м.в. Чесма, КО Крстоар, - Општина Битола 
Бр. 07-27/46 од 30.10.2012 год. 

Одлука за утврдување потреба од изра-
ботување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица 
за мобилна телефонија на КП Бр. 825/1 м.в. 
Преслап КО Раштани - Општина Битола Бр. 
07-299/12 од 16.02.2012 год. 

Одлука за утврдување потреба од израбо-
тување на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на базна станица 
за мобилна телефонија на КП Бр. 1/3 КО 
Ѓавато - Општина Битола Бр. 07-27/47 од 
30.10.2012 год. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-89/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе     

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

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

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-228/16, КП бр.1170/1 

КО Бистрица (Фиданоски Јосиф)  
УП 1 бр. 27-226/16, КП бр.1170/2  

КО Бистрица (Фиданоски Јосиф)  
 
 

 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко 

планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе     

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

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

КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект на со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација:    

 
УП 1 бр.27-1521, КП бр.1331     

КО Крклино (Крстевска Верка) 
УП 1 бр.27-1642, КП бр.1331     

КО Крклино (Петровски Благојчо)  
УП 1 бр.27-2482, КП бр.1487/5     

КО Крклино (Барабановски Данчо)  
УП 1 бр.27-1044/16, КП бр.1512/3     

КО Крклино (Булевска Наташа) 
УП 1 бр.27-194/16, КП бр.1826     

КО Крклино (Димитровски Цане)  
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 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 30.08.2016 година, донесе     

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-4399, КП бр.617/3    

КО Нижеполе Петрова Ирена    
УП 1 бр.27-620/8 и 620/9, КП бр.617/3    

КО Нижеполе Кузмановски Горан 
 

 Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
   
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Брусник во идна урбанистичко планска 
документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Брусник во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе     

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-1134/16, КП бр.165    

КО Брусник (Диманоски Вецко) 
УП 1 бр.27-896/16, КП бр.738    

КО Брусник (Брзовски Љупчо)  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на 
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Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе     

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

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

КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена В5-1 црква и 
А5-4 посебен дел од зградата во идна 
урбанистичко планска документација:    

 
УП 1 бр.27-4385, КП бр.957 и КП бр.810/1 

КО Крстоар (МПЦ)  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Олевени во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.08.2016 година, донесе     

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

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

КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-7716, КП бр.80/2     

КО Олевени (Димоска Цветанка)  
УП 1 бр.27-6901, КП бр.82/1     

КО Олевени (Костовски Славчо) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 30.08.2016 година, донесе     

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

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

КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-4774, КП бр.145    

КО Буково (Лазаровски Здравко)  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Лавци во идна урбанистичко планска 
документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Лавци во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе     

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

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

КО Лавци во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

    
УП 1 бр.27-6889, КП бр.14        

КО Лавци (Пауноски Нове) 
УП 1 бр.27-7343, КП бр.1332     

КО Лавци (Биров Миле)  

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Поешево во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе     

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

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

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-8840, КП бр.530 и 749   КО 

Поешево (Доновски Митре)  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе    

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

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

КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-266/16, КП бр.788/1    

КО Дихово (Филиповска Милена)  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

                                  
Бр.09-89/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

 КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација 

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 Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став (2) од 

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

ната Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе    

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

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

КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-11547, КП бр.1427    КО 

Логоварди (Недановски Владо)  
  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Со-
ветот на Општина Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе                                    

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-индивидуално домување со на-
мената Д1–парковско зеленило, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација - ДУП Девеани на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.     

 
УП 1 бр.27-588, КП бр.4762    

КО Битола, (Муратовски Јуксел)          
    

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-89/18                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2016/2017 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните учи-
лишта на подрачјето на Општината Битола 
за учебната 2016/2017 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 28, став 3 од Законот 

за средно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.44/95...127/16) 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 30.08.2016 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 

паралелки со помал број на ученици  
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во средните училишта на подрачјето на 
Општината Битола за учебната 2016/2017 

година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во средните училишта на под-
рачјето на Општината Битола и тоа: 

 
1. Средно општинско училиште ,,Таки 

Даскало“ Битола-паралелки во гимназиско и 
стручно образование за прва, втора, трета и 
четврта година: 
I-1 – 9 ученици  II – 1 – 12 ученици 
I-2 – 5 ученици II – 3 – 27 ученици 
I-3 – 19 ученици II – 4 – 13 ученици  
I-4 – 5 ученици II – 5 – 24 ученици 
I-5 – 13 ученици II – 6 – 12 ученици 
I-6 – 11 ученици II – 7 – 24 ученици 
I-7 – 5 ученици II – 8 – 13 ученици 
I-8 – 8 ученици II – 9 – 16 ученици 
I-9 – 6 ученици II – 10 – 14 ученици 
I-10 – 12 ученици II – 11 – 15 ученици 
I-11 – 12 ученици II – 12 – 15 ученици 
I-12 – 9 ученици II – 13 – 16 ученици 
 
III-1 – 19 ученици IV-1 – 14 ученици 
III-2 – 9 ученици IV-2 – 25 ученици 
III-3 – 21 ученик IV-3 – 26 ученици 
III-4 – 26 ученици IV-4 – 14 ученици 
III-5 – 25 ученици IV-5 – 7 ученици 
III-6 – 8 ученици IV-6 – 19 ученици 
III-7 – 4 ученици IV-7 – 12 ученици 
III-8 – 24 ученици IV-8 – 17 ученици 
III-9 – 13 ученици IV-9 – 22 ученици 
III-10 – 11 ученици IV-10 – 21 ученик 
III-11 – 18 ученици IV-11 – 13 ученици 
III-12 – 13 ученици IV-12 – 13 ученици 

 
 2. Средно општинско земјоделско учи-

лиште ,,Кузман Шапкарев“ Битола следниве 
паралелки: 

- 1 паралелка од земјоделско ветеринарна 
струка со вкупно 5 ученици од сите обра-
зовни профили во прва година 

- 2 паралелки во втора година и тоа – 1 
паралелка со 8 ученици (техничар за фар-
мерско производство и техничар за хорти-
култура) и 1 паралелка со 8 ученици (ве-
теринарен техничар и техничар за агро-
менаџмент) 

III-1 – 12 ученици – техничар за агроме-
наџмент и ветеринарен техничар 

III-2 – 9 ученици – техничар за фар-
мерско производство и техничар за хорти-
култура 

IV-1 - 4 ученици – техничар за агроме-
наџмент и ветеринарен техничар 

IV-2 – 2 ученици - техничар за фармер-
ско производство и техничар за хорти-
култура                   

 
3. Средно општинско техничко училиште 

,,Ѓорѓи Наумов“ Битола следниве пара-
лелки: 

- Машински техничар– 1 паралелка 
- Автотехничар мехатроничар – 1 пар-

алелка 
- Електротехничар за електроника и теле-

комуникации – 1 паралелка 
- Електротехничар енергетичар – 1 пара-

лелка 
- Техничар за компјутерско управување – 

1 паралелка 
 
4. Средно општинско економско учи-

лиште ,,Јане Сандански“ Битола – соглас-
ност за формирање на четири паралелки со 
помал број од 25 ученици во паралелка. 

 
5. Средно општинско училиште Гимна-

зија ,,Јосип Броз Тито“ - Битола следниве 
паралелки: 

Прва година 
- две групи за втор странски јазик фран-

цуски и германски - 13, односно 14 ученици 
- една група за француски јазик, билинг-

вална настава - 5 ученици 
Втора година 
- една група за предметот Елементарна 

алгебра и геометрија - 13 ученици 
- две групи за втор странски јазик 

француски и германски јазик - 19, односно 
17 ученици 

Трета година 
- една група во јазично-уметничко под-

рачје, комбинација А - 16 ученици 
- една група за француски јазик, билинг-

вална настава - 10 ученици 
Четврта година 
- една група во јазично-уметничко под-

рачје, комбинација А - 16 ученици 
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- две групи за втор странски јазик фран-
цуски и германски јазик - 21, односно 10 
ученици и 

- една група за француски јазик, билинг-
вална настава - 13 ученици. 

 
6. Општинско средно медицинско учи-

лиште ,,Д-р Јован Калаузи“ – Битола, след-
ните паралелки: 

- една паралелка од образовен профил 
забен техничар – 17 ученици 

- две паралелки од образовен профил 
фармацевтски лабораториски техничар со 
вкупен број од 44 ученици 

- две паралелки од образовен профил 
медицинска сестра – 42 ученици 

- две паралелки од образовен профил 
физиотерапевтски техничар – 35 ученици 

- една паралелка од образовен профил 
техничар за очна оптика – 10 ученици. 

    
Член 2    

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

 
Бр.09-89/19                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2016/2017 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните учи-
лишта на подрачјето на Општината Битола 
за учебната 2016/2017 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 41 од Законот за 

основно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.103/08…127/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 30.08.2016 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
основните училишта на подрачјето на 
Општината Битола за учебната 2016/17 

година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на под-
рачјето на Општината Битола за учебната 
2016/17 и тоа: 

 
1. Основно училиште ,,Елпида Кара-

манди“ Битола следниве чисти пара-
лелки: 

Va – 22 ученици 
Vв – 21 ученик 
VIa – 15 ученици 
VIIб – 22 ученици,  
VIIIб – 23 ученици,  
VIIIв – 20 ученици,  
IXa – 23 ученици, IXв – 22 ученици 
    
ПУ село Цапари две комбинирани 

паралелки во одделенска настава и тоа: 
I одделение – 2 ученици, II одделение – 4 

ученици, III одделение – 1 ученик, IV 
одделение – 4 ученици и V одделение – 3 
ученици, 
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и чисти паралелки во предметна настава 
со помал број ученици 

 
VI одделение – 4 ученици, 
VII одделение – 3 ученици, 
VIII одделение – 3 ученици, 
IX одделение – 9 ученици 
 
ПУ село Доленци две комбинирани па-

ралелки во одделенска настава 
I одделение – 7 ученици,  
II одделение – 9 ученици,  
III одделение – 4 ученици  
V одделение – 4 ученици 

 
2. Основно училиште ,,Св. Климент 

Охридски“ Битола, чисти паралелки: 
I одделение – 1, 2, 3, 4 и 5 
II одделение – 1 и 5 
III одделение – 1, 2 и 4 
IV одделение – 1, 2, 3 и 5 
V одделение – 1 и 3 
VI одделение – 1, 2, 3, 4 и 5 
VII одделение – 1, 2, 4 и 5 
VIII одделение – 4 
IX одделение – 3 и 4 
 
ПУ село Лавци – 1 комбинирана пара-

лелка 
Просечниот број на ученици изнесува 22. 
 
3. Основно училиште ,,Даме Груев“ 

Битола следниве паралелки: 
I одделение – 3 паралелки од 60 ученици  
II одделение – II а - 19 ученици, II б – 20, 

II в – 18, II г - 18 
III одделение – III б – 21 ученици,  

III в – 21 
IV одделение – IV а – 17 ученици,  

IV б – 13, IV в – 23 
V одделение – V a – 16 ученици, V б – 18, 

V в – 17, V г –  
VI одделение – VI а – 15 ученици,  

VI б – 15, VI в – 16, VI г – 14 
VII одделение – VII a – 15 ученици,  

VII б – 14, VII в – 16, VII г – 17 
 VIII одделение – VIII a – 15 ученици, 

VIII б – 15, VIII в – 15, VIII г - 15 
IX одделение – IX a – 13 ученици,  

IX б – 15, IX в – 15 и IX г – 15. 
 
 

ПУ село Долно Оризари 
- I одделение – 1 паралелка од 20 

ученици  
- II одделение – 18 ученици 
- III одделение – 14 ученици 
- IV одделение – 19 ученици 
- V одделение – 18 ученици 
- VI одделение – VI 1 – 13 ученици,  

VI-2 – 12 ученици 
- VII одделение – VII 1 – 19 ученици 
- VIII одделение – VIII 1 – 12 ученици, 

VIII - 13 
- IX одделение – IX – 18 
 
ПУ село Карамани – 2 комбинирани 

паралелки од I-V одделение – 25 ученици. 
 
4.Основно училиште ,,Св. Кирил и Ме-

тодиј“ Битола следниве паралелки: 
- I одделение – 2 паралелки со 43 

ученици 
- II одделение – 2 паралелки со 39 

ученици 
- III одделение – 2 паралелки со 48 

ученици 
- IV одделение – 2 паралелки со 40 

ученици 
- V одделение – 2 паралелки со 39 

ученици 
- VI одделение – 2 паралелки со 48 

ученици 
- VII одделение – 2 паралелки со 52 

ученици 
- VIII одделение – 2 паралелки со 45 

ученици 
- IX одделение – 3 паралелки со 58 

ученици 
 
ПУ село Логоварди: 
- I одделение – 1 паралелка со 8 ученици 
- II одделение – 6 ученици 
- III одделение – 1 комбинирана 

паралелка (II-IV) со 5 ученици 
- IV одделение – 7 ученици 
- V одделение – 1 комбинирана 

паралелка (III-V) со 5 ученици 
 
5. Основно училиште ,,Стив Наумов“ 

Битола, следниве чисти паралелки: 
- II одделение – 4 паралелки со 96 

ученици 
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- III одделение – 4 паралелки со 88 
ученици 

- IV одделение – 4 паралелки со 87 
ученици 

- V одделение – 4 паралелки со 91 
ученици 

- VI одделение – 4 паралелки со 72 
ученици 

- VIII одделение – 4 паралелки со 66 
ученици 

- IX одделение – 4 паралелки со 60 
ученици 

 
6. Основно училиште ,,Гоце Делчев“ 

Битола следниве паралелки: 
- I-1 – 23 ученици, I-2 – 22 ученици,  

I-5 – 14 ученици 
- II-1 – 17 ученици, II-2 – 17 ученици,  

II-5 – 22 ученици,  
- III-1 – 12 ученици, III-2 – 13 ученици, 

III-3 – 11 ученици, III-5 – 7 ученици, 
III-6 – 12 ученици, 

- IV-1 – 16 ученици, IV-2 – 11 ученици, 
IV-3 – 20 ученици, IV-5 – 19 ученици, 

- VI-1 – 18 ученици, VI-2 – 15 ученици, 
VI-5 – 13 ученици, VI-6 – 13 ученици 

- VII-1 – 16 ученици, VII-2 – 14 ученици, 
VII-3 – 12 ученици, VII-5 – 10 ученици, 
VII-6 – 11 ученици 

- VIII-1 – 13 ученици, VIII-2 – 18 учени-
ци, VIII-3 – 14 ученици, VIII-5 – 20 уче-
ници, VIII-6 – 22 ученици 

- IX-1 – 12 ученици, IX-2 – 17 ученици, 
IX-3 – 14 ученици, IX-5 – 15 ученици, 
IX-6 – 14 ученици. 

 
7. Основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ 

Битола следниве паралелки: 
- I одделение – 4 паралелки со 56 

ученици  
- II-1 – 19 ученици, II-2 – 17 ученици, II-3 

– 24 ученици, II-4 – 23 ученици 
- III-1 – 22 ученици,  III-2 – 23 ученик, 

III-3 – 23 ученици, III-4 – 18 ученици, 
-IV-1 – 30 ученици , IV-2 – 24 ученици, 

IV-3 – 19 ученици, IV-4 – 23 ученици 
- V-1 – 18 ученици, V-2 – 14 ученици,  

V-3 – 23 ученици, V-4 – 9 ученици, 
- VI-1 – 12 ученици, VI-2 – 17 ученици, 

VI-3 – 18 ученици, VI-4 – 17 ученици, 
- VII-1 – 16 ученици, VII-2 – 12 ученици, 

VII-3 – 8 ученици, VII-4 – 13 ученици. 

 - VIII-1 – 13 ученици, VIII-2 – 19 учени-
ци, VIII-3 – 19 ученици VIII-4 – 14 уче-
ници , 

- IX-1 – 18 ученици, IX-2 – 10 ученици, 
IX-3 – 12 ученици, IX-4 – 8 ученици.  

 
8. Основно училиште ,,Коле Канин-

ски“ Битола следниве паралелки: 
- Прво одделение – 3 паралелки – 67 

ученици 
- Второ одделение – 3 паралелки – 62 уче 

ник 
- Трето одделение – 3 паралелки – 60 

ученици 
- Четврто одделение – 3 паралелки – 64 

ученик 
- Петто одделение – 3 паралелки – 54 

ученици 
- Шесто одделение – 5 паралелки – 106 

ученици 
- Седмо одделение – 4 паралелки – 77 

ученици 
- Осмо одделение – 4 паралелки – 86 

ученици 
- Деветто одделение – 4 паралелки – 77 

ученик 
 
Подрачно училиште село Буковски 

ливади 
- Прво одделение – 2 паралелки – 36 уче-

ници 
- Второ одделение – 1 паралелка – 21 

ученици 
- Трето одделение – 2 паралелки – 33 

ученици 
- Четврто одделение – 2 паралелки – 32 

ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 28 уче-

ници 
 
Подрачно училиште село Буково 
- Прво одделение – 1 паралелка – 4 уче-

ници 
- Шесто одделение – 1 паралелка – 9 уче-

ници 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 3 уче-

ници 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 8 уче-

ници 
- Деветто одделение – 1 паралелка – 8 

ученици 
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9.Основно училиште ,,Александар Ту-
рунџев“ село Кукуречани следниве па-
ралелки: 

- Второ одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

- Седмо одделение – 2 паралелки – 11 
ученици 

*1 ученик со посебни потреби 
 
Подрачно училиште село Габалавци 
- Прво одделение – 1 ученик 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 1 

ученик 
                      
Подрачно училиште село Драгожани 
- Трето одделение – 2 ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка -  

2 ученици 
 
Подрачно училиште село Лопатица 
- Прво одделение – 3 ученици 
- Второ одделение – 3 ученици 
- Трето одделение – 3 ученици 
- Четврто одделение – 5 ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка –  

2 ученици 
 
10. Основно училиште ,,Крсте Петков 

Мисирков“ село Бистрица следниве 
чисти паралелки: 

- Прво одделение – 1 паралелка – 8 уче-
ници 

- Второ оддление – 1 паралелка – 8 уче-
ници 

- Трето одделение – 1 паралелка – 15 уче-
ници 

- Четврто одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 

- Петто одделение – 1 паралелка – 9 уче-
ници 

- Шесто одделение – 2 паралелки – 40 
ученици 

- Седмо одделение – 2 паралелки – 36 
ученици 

- Осмо одделение – 2 паралелки – 34 уче-
ници 

 
Подрачно училиште село Кравари: 
- Прво одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 16 

ученици 

- Трето одделение – 1 паралелка – 12 уче-
ници 

- Четврто одделение – 1 паралелка – 3 
ученици 

- Петто одделение – 1 паралелка – 16 уче-
ници 

 
Подрачно училиште село Кишава - 

наставен јазик албански 
- Шесто одделение – 1 паралелка – 12 

ученици 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 12 

ученици 
- Деветто одделение – 1 паралелка – 17 

ученици 
Комбинирани паралелки од  I-V одде-

ление 
 
Подрачно училиште Олевени 
- I-III-IV одделение – 1 паралелка – 4 

ученици 
 
Подрачно училиште Барешани 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

10 ученици 
 
Подрачно училиште Канино 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

10 ученици 
 
Подрачно училиште Оптичари 
- I-II-III-IV одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 
Подрачно училиште Егри 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

10 ученици 
 
Подрачно училиште Породин 
- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 
Подрачно училиште Кременица 
- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 4 

ученици 
 
Подрачно училиште Лажец 
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 9 

ученици 
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Подрачно училиште Лажец (наставен 
јазик-албански) 

- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 

 
Подрачно училиште Велушина (наста-

вен јазик-албански) 
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 7 

ученици 
 
Подрачно училиште Острец (наставен 

јазик-албански) 
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 16 

ученици 
 
Подрачно училиште Меџитлија (нас-

тавен јазик-албански) 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

13 ученици 
 
Подрачно училиште Граешница (нас-

тавен јазик-албански) 
- I-III - одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
- II-IV-V – одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 
Подрачно училиште Жабени (наставен 

јазик-албански) 
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8 

ученици 
 
Подрачно училиште Кишава (наставен 

јазик-албански) 
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 
11. Основно училиште ,,Тодор Анге-

левски“ Битола следниве паралелки: 
- Прво одделение – 3 паралелки – 80 

ученици 
- Второ одделение – 3 паралелки – 69 

ученик 
- Трето одделение – 3 паралелки – 69 

ученици 
- Четврто одделение – 4 паралелки – 82 

ученици 
- Петто одделение – 3 паралелки – 67 

ученици 
- Шесто одделение – 4 паралелки – 82 

ученици 

- Седмо одделение – 4 паралелки – 87 
ученици 

- Осмо одделение – 5 паралелки – 98 уче-
ници 

- Деветто одделение – 5 паралелки – 92 
ученици 

                         
Подрачно училиште Горно Оризари 
- Прво одделение – 2 паралелки – 32 

ученици 
- Второ одделение – 2 паралелки – 30 

ученик 
- Трето одделение – 2 паралелка – 31 

ученик 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 17 

ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 22 

ученици 
- Шесто одделение – 1 паралелки – 12 

ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелка – 34 

ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелки – 16 

ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 20 

ученици 
 
Подрачно училиште Стрелиште 
- Прво одделение – 1 паралелка – 15 уче-

ници 
- Второ одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 16 уче-

ници 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 17 

ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 9 уче-

ници 
 
12.Основно училиште д-р ,,Трифун Па-

новски“ Битола следниве паралелки: 
- Прво одделение – 33 ученици ќе бидат 

распределени во 2 паралелки 
- Второ одделение – IIa-14, IIб – 13, 
- Трето одделение – IIIa – 11, IIIб – 15 
- Четврто одделение – IVa – 13, IVб – 14 
- Петто одделение – Va – 12, Vб – 17 
- Шесто одделение – VIa – 10, VIб – 9  
- Седмо одделение – VIIa – 20, VIIб – 19 
- Осмо одделние – VIIIa – 16, VIIIб - 16 
- Деветто одделение – IXa – 21, IXб – 18 
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ПУ село Братиндол 
- 1 паралелка комбинирана со 7 ученици 

(II одделение – 2 ученик, III одделение – 1 
ученик, IV одделение – 1 ученици, V одде-
ление – 3 ученици) 

 
ПУ село Трново 
- 1 паралелка комбинирана со 4 ученици 

(I одделение – 1 ученик, IV одделение – 1 
ученици, V одделение – 2 ученици) 

 
ПУ село Дихово 
-  2 комбинирани паралелки со 10 уче-

ници (I одделение – 1 ученик, II одделение – 
3 ученици, III одделение – 1 ученик, IV од-
деление – 4 ученици и V одделение – 1 
ученик) 

 
ПУ село Брусник 
- 1 комбинирана паралелка со 3 ученици 

(I одделение – 1 ученик, II одделение – 1 
ученик, IV одделение – 1 ученик) 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 

 
Бр.09-89/20                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на членови во 
Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ - 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување на членови во Учи-
лишниот одбор на ОУ ,,Стив Наумов“ -
Битола, донесено на седницата на Советот 

на Општината Битола одржана на 
30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 124 од Законот за 

основно образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр.103/08...127/16), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (,,Службен весник 
на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.08.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 

во Училишниот одбор на ОУ „Стив 
Наумов“ - Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Светлана 
Марковска и Марија Јолевкса од членови во 
Училишниот одбор на ОУ ,,Стив Наумов“ 
Битола-претставници од основачот Опш-
тина Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Васко Нау-
мовски, од Битола, ул. „Кленовец“ бр. 15 и 
Елена Талевска, дипл. психолог, од Битола, 
ул. „Стив Наумов“ бр. 99, како членови во 
Училишниот одбор на ОУ ,,Стив Наумов“ 
Битола-претставници од основачот Опш-
тина Битола. 

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

 
Бр.09-89/21                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 

на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претставник од роди-
телите на децата во Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ - Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 114 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.23/13...27/16), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување претставник 

од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ - Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Јулијана Ча-
парова Стојановска како претставник од 
родителите на децата во Управниот Одбор 
на ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола 

 2. СЕ ИМЕНУВА лицето Илија Огненов 
како претставник од родителите на децата 
во Управниот Одбор на ЈОУДГ ,,Мајски 
Цвет“ Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-89/22                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Органот за надзор на ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Органот за 
надзор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.08.2016 година. 

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

 
Бр. 08-1013/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
01.09.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 131 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр.23/13...27/16), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.08.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување членови во 

Органот за надзор на ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија Мара“ - Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Драган 
Талевски, Љубомир Таневски и Зоран 
Китановски од членови во Органот за 
надзор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“ 
Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата Марина 
Шалваровска - дипл. учител, Викторија 
Христовска - дипл. учител и Жанета Шиш-
кин - дипл. инженер како членови во Орга-
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нот за надзор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија 
Мара“ - Битола, претставници од основачот. 

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

 
Бр.09-89/23                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.08.2016 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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