
СРЕДА 04.05.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општината 

Битола за 2016 година 

1. Ја објавувам Програмата за дополну-
вање на Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 20 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 
199/14, 44/15 и 193/15) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 27.04.2016 година, 
донесе 

ПРОГРАМА 
за дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во 
Општината Битола за 2016 година 

1. Во Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2016 година („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр.16/15, 1/16 и 2/16), се 
врши дополнување на начин што во Дел II, 
точка 19.3-Локално-урбанистички плански 
документации (ЛУПД), се додава една нова 
точка: 

 „19.3.16-ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2 на КП 96/2, КО Породин-
Општина Битола “. 

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

 
Бр.09-57/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на Техничка исправка за ГП бр. 89 и ГП 
Бр. 90 во ДУП за Урбана единица 
„Боримечка“ - Општина Битола  
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1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Техничка исправка за ГП бр. 89 и ГП Бр. 
90 во ДУП за Урбана единица „Боримечка“ 
- Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 83 Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општинта 
Битола на седницата одржана на 27.04.2016 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на Техничка исправка за ГП 

бр. 89 и ГП Бр. 90 во ДУП за Урбана 
единица „Боримечка“ - Општина Битола  

Член 1 
 СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Техничка исправка за ГП бр. 89 и ГП Бр. 
90 во ДУП за Урбана единица „Боримечка“ 
- Општина Битола. 

 
Член 2 

 Техничката исправка за ГП бр. 89 и ГП 
Бр. 90 во ДУП за Урбана единица „Бори-
мечка“ - Општина Битола е составен дел на 
урбанистичкиот план ДУП за Урбана 
единица „Боримечка“ - Општина Битола 
донесен со Одлука на Совет на Општина 
Битола Бр. 07-104/10 од 18.02.2005 год. и 
објавен во „Сл. Гласник“ на Општина 
Битола. 

 
Член 3 

 Техничката исправка за ГП бр. 89 и ГП 
Бр. 90 во ДУП за Урбана единица „Бори-
мечка“ - Општина Битола, се заверува со 
потпис и печат од донесителот. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-57/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кажани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кажани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и бр. 162/2012) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Кажани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-83331. КП бр. 152 КО 

Кажани (Пајаковска Мира) 
УП 1 бр. 27-21962. КП бр. 496 и 494 КО 

Кажани (Чоневски Методија) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-10284 КП бр. 108 КО 

Крклино (Велјановски Пецо) 
УП 1 бр. 27-37/2016 КП бр. 1792/5 КО 

Крклино (згр.2-дп) (Мијаковски Благојче) 
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УП 1 бр. 27-12299 КП бр. 1802/1 КО 
Крклино (Петревски Гоце) 

УП 1 бр. 27-10693 КП бр. 1355/2 КО 
Крклино (Поповски Мито) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 

Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-2994 1. КП бр. 953 КО 

Буково (Милевска Верка) 
УП 1 бр. 27-5233 2. КП бр. 1373 КО 

Буково (Јолевски Максим) 
УП 1 бр. 27-643 3. КП бр. 2993 КО 

Буково (Здравковска Оливера) 
УП 1 бр. 27-9338 4. КП бр. 3848 КО 

Буково (Брутовски Владо) 
УП 1 бр. 27-3612 5. КП бр. 4042 КО 

Буково (згр.1-дп) (Каровски Томе)  
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 
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 Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 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 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-8968 1. КП бр. 974, 975, 987, 

1470/1 КО Долно Оризари (Божиновски 
Тодор) 

УП 1 бр. 27-11161 2. КП бр. 1110 КО 
Долно Оризари (Трајчевски Кире) 

УП 1 бр. 27-2621 3. КП бр. 1166 КО 
Долно Оризари (Ѓуроски Зоран и Калина) 

УП 1 бр.27-7553 4. КП бр. 1253 КО 
Долно Оризари (Здравковска Светлана) 

УП 1 бр. 27-1183/16 5. КП бр. 1343 КО 
Долно Оризари (Ангеловски Трајан) 

УП 1 бр. 27-4706 6. КП бр. 1394 КО 
Долно Оризари (Ристевски Јован) 

УП 1 бр. 27-11941 7. КП бр. 1409 КО 
Долно Оризари (Трајчески Благоја) 

УП 1 бр. 27-9971 8. КП бр. 1577, 1584 КО 
Долно Оризари (Простриженовски Цане) 

УП 1 бр. 27-10220 9. КП бр. 1590 КО 
Долно Оризари (Кикерковски Николче) 

УП 1 бр. 27-9174 10. КП бр. 1641 КО 
Долно Оризари (Котевски Миле) 

УП 1 бр. 27-4898 11. КП бр. 1728 КО 
Долно Оризари (Ристевски Петре) 

УП 1 бр. 27-3422 12. КП бр. 1796 КО 
Долно Оризари (Стамена Сееманн) 

УП 1 бр. 27-7871 13. КП бр. 1837/4 КО 
Долно Оризари (Нешковски Тони) 

УП 1 бр. 27-2599 14. КП бр. 1837/14 КО 
Долно Оризари (Димовски Николче) 

УП 1 бр. 27-8089 15. КП бр. 1040  КО 
Долно Оризари (Ангелевска Билјана) 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
Гласник на Општина Битола„. 

 
Бр.09-57/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
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 проширување 
на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување во 
идна урбанистичко планска документација: 

 
УП 1 бр. 27-7677 1. КП бр. 86/1КО 

Бистрица (Трајковски Стојан) 
УП 1 бр. 27-8684 2. КП бр. 131 и 140 КО 

Бистрица (Мемет Рафет и Ерген) 
УП 1 бр. 27-89613. КП бр. 575 КО 

Бистрица (Кузевски Живко) 
УП 1 бр. 27-90034. КП бр. 1192 КО 

Бистрица (Митровиќ Лена) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 27.04.2016 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-655/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижополе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-7670 1. КП бр. 441/1КО 

Нижеполе (Михајловска Василка) 
УП 1 бр. 27-5085 2. КП бр. 637/11 и 

740КО Нижеполе (Трпчевски Панде) 
УП 1 бр. 27-294/16 3. КП бр. 602/1 КО 

Нижеполе (Торков Љупчо) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 
Лажец 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 Лажец во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Лажец во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-12287 1. КП бр. 1005 и 1004 

КО Лажец (Дандушовски Васил) 
УП 1 бр. 27-12286 2. КП бр. 1004 КО 

Лажец (Дандушовски Васил) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 

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 
27.04.2016 година. 

 

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

 
Бр. 08-655/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр. 27-6889 1. КП бр.18 КО Лавци 

(Пауноски Нове) 
УП 1 бр.27-6772 2. КП бр. 98/1 КО Лавци 

(Јолев Коле) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-772/16 1. КП бр. 240 КО 

Дихово (згр.1-дп) (Карапец Лидија) и КП 
бр. 250/5 

УП 1 бр. 27-1523/16 2. КП бр. 430/4 КО 
Дихово (Спасевски Никола)  

УП 1 бр. 27-4656 3. КП бр.1032 КО 
Дихово (Петровски Коста)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ѓавато во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Ѓавато во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
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Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Ѓавато во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-123/2016, КП бр. 992 КО 

Ѓавато (Николоски Зоран) 
УП 1 бр. 27-2651,  КП бр. 1012 КО 

Ѓавато (Буневска-Гешковска Јасмина) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Логоварди во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди 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 проширување 
на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување во 
идна урбанистичко планска документација: 

 
УП 1 бр. 27-11501 КП бр. 1030 КО 

Логоварди (Лазарески Ѓорѓе) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 

Бр. 08-655/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-8766, КП бр. 41 КО Олевени 

(Петковски Миле) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
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урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Трново во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

УП 1 бр. 27-7704 КП бр. 737/1 КО 
Трново (Кочанковски Ѓорѓе) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Битола 4 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 Битола 4 во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 
 
 

 



СРЕДА 04.05.2016 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 13 

 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), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Битола 4 во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-4121 КП бр. 4774 КО Битола 

4  (Манастир Св. Јован Богослав) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

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 Цапари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниот објект со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 
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УП 1 бр. 27-6599, КП бр.780/2 КО 
Цапари (Георгиевска Цвета) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Карамани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Карамани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

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

на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08). 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Карамани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-11813, КП бр. 526, 521 и 524 

КО Карамани (Илиевски Петар) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Велушина во идна урбанистичко планска 

документација 
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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 Велушина во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Велушина во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-7555, КП бр. 1362/1 КО 

Велушина (Поповски Вангел) 
 
 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 
Канино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Канино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Канино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-550 1. КП бр. 177/1 КО 

Канино (Костовски Стојан) 
 УП 1 бр. 27-8349 2. КП бр.189/1 КО 

Канино (Стојановски Трајче) 
УП 1 бр. 27-9143 3. КП бр. 217/7 КО 

Канино (Ивановска Марица) 
 УП 1 бр. 27-7575 4. КП бр. 475/2 КО 

Канино (Николовска Катерина) 
 УП 1 бр. 27-3389 5. КП бр. 490 КО 

Канино (Секуловска Виолета) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-11748 1. КП бр. 922 и 923 КО 

Братиндол (Дервеновски Никола) 
 

Член 2 
 Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-57/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 согласност 
на проектот „Интерактивна и виртуелна 

презентација на културното наследство и 
кино - Кинокултура“ (Interactive and 

virtual presentation of cultural heritage & 
cinema - CINECULTURE) 

1. Ја објавувам Одлуката за согласност на 
проектот „Интерактивна и виртуелна пре-
зентација на културното наследство и кино - 
Кинокултура“ 

(Interactive and virtual presentation of 
cultural heritage & cinema - CINECULTURE), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.04.2016 
година. 

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

 
Бр. 08-655/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за согласност на проектот „Интерактивна 
и виртуелна презентација на културното 

наследство и кино - Кинокултура“ 
(Interactive and virtual presentation of 

cultural heritage & cinema - CINECULTURE) 

Член 1 
 Со оваа Одлука се дава согласност за 

учество во проектот „Интерактивна и вир-
туелна презентација на културното наслед-
ство и кино - Кинокултура“ (Interactive and 
virtual presentation of cultural heritage & 
cinema - CINECULTURE) од Програмата за 
прекугранична соработка со Грција 2014-
2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020). 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 согласност 

на проектот „ Подобрување на 
енергетската ефикасност на објекти: 

Демонстрација за јавни објекти“ 

1. Ја објавувам Одлуката за согласност на 
проектот „Подобрување на енергетската 
ефикасност на објекти: Демонстрација за 
јавни објекти“, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-655/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
за согласност на проектот „ Подобрување 
на енергетската ефикасност на објекти: 

Демонстрација за јавни објекти“ 

Член 1 
 Со оваа Одлука се дава согласност за 

учество во проектот „Подобрување на 
енергетската ефикасност на објекти: 
Демонстрација за јавни објекти“ (Building 
ENergy EFficiency Improvement: Demon-
stration for public buildings) од Програмата 
за прекугранична соработка со Грција 2014-
2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020). 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-57/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 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 Методологијата за 

определување на критериуми за 
доделување на финансиска помош на 

задруженија на граѓани и фондации од 
буџетот на Општина Битола 

1. Ја објавувам Методологијата за опре-
делување на критериуми за доделување на 
финансиска помош на задруженија на 
граѓани и фондации од буџетот на Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.04.2016 година. 

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

 
Бр. 08-655/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.05.2016 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 27.04.2016 година, донесе 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
за определување на критериуми за 

доделување на финансиска помош на 
задруженија на граѓани и фондации од 

буџетот на Општина Битола 

1. Со овој документ се утврдуваат усло-
вите за распределба и користење на 
средства од буџетот на општина Битола 
наменети за финансирање на програмски и 
проектни активности на здруженијата и 
фондациите од страна на општина Битола. 

 
Приоритетни области за поддршка 
 Распределбата на средствата за здруже-

нија/фондации од буџетот на општина 
Битола се врши преку грантови за проекти 
во приоритетните области и цели утврдени 
со актуелните стратешки документи и 
акциони планови на општината, а кои се 
однесуваат на локалниот и економскиот 
развој, образованието, културата, техниката, 
науката, здравството, спортот, екологијата и 
други области.  

 
 Постапка при одлучување за финан-

сирање на проекти на здруженијата/фон-
дациите 

 Средствата предвидени во буџетот на 
општина Битола ги доделува Комисијата за 
финансии и буџет при Советот на општина 
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Битола и Градоначалникот на општина 
Битола најдоцна до 31-ви март во календар-
ската година. Разгледувањето и слекцијата 
на проектите се врши од страна на коми-
сијата. При селекцијата комисијата за фи-
нансии и буџет може да се консултира со 
соодветните комисии на Советот на општи-
ната, општинската администрација како и 
со претставници на здруженијата. 

 Висината на финасиската помош ја 
утврдува Градоначалникот до висина која 
му е определена со закон. За висината на 
финансиската помош над определената со 
закон одлука донесува Советот или од него 
формирана соодветна комисија. Средствата 
се користат еднаш во календарската година, 
со тоа што 60% од ставката „трансфери до 
невладини организации“ се доделуваат на 
поднесени барања по оглас, а 40% се рас-
пределуваат во текот на годината со под-
несување на барање. Општината ги објавува 
резултатите од огласот, како и целосниот 
извештај за распределените средства во кој 
се наведени сите поддржани проекти за 
календарската година со доделената сума и 
здружението изведувач на активностите, на 
општинската веб страна. 

 
Техничка подготовка на повик/оглас 
Распределбата на средствата се спрове-

дува врз основа на оглас кој се објавува на 
веб страницата на општината и во сред-
ствата за јавно информирање во месец 
февруари во тековната година. 

Огласот ги содржи најмалку следните 
елементи: 
• Приоритетни области и цели 
• Основни организациски критериуми 
• Посебни проектни критериуми 
• Временска рамка за спроведување на 

проектите 
• Вкупно предвидени/достапни средства 
• Висина на достапни средства за пое-

динечен проект 
• Потребна документација за пријавување 
• Рок за поднесување на пријавитекој не 

може да биде помал од 15 дена од денот 
на објавување на огласот 

• Рок кога ќе се објават резултатите 
• Адреса на која треба да се ипратат 

документите 

Заедно со огласот, општина Битола на 
својата веб страна објавува образец на 
предлог проект и образец за подесување 
извештај за искористени средства. 

Здруженијата/фондациите можат да под-
несат само една пријава за финансиска 
поддршка. (Или да поднесат повеќе пријави 
за финансиска поддршка во разни сектори 
на делување, но може да добијат само еден 
проект по избор на комисијата). Пријавите 
со непотполна документација или по 
истекот на договорениот рок нема да се 
разгледуваат. Доставените прилози не се 
враќаат.  

Заинтересираните здруженија и фонда-
ции можат да настапуваат преку заеднички 
проектни активности во соработка со 
општинската администрација и соодветните 
комисии при изработка на проекти. 

 
Индикативна временска рамка 
 
Објавување на огласот 

 
Февруари  
 

Краен рок за поднесување 
апликации 

15 – 30 дена по 
објавување 
 

Краен рок за објавување на 
резултатите од оценувањето на 
апликациите 

 
31 март 

 
Потпишување на договори со 
избраните апликанти 

 
1-ви Април 

  
 
Критериуми за аплицирање 
Основни организациски критериуми кои 

треба да ги исполнуваат здруженијата и 
фондациите корисници на средства од 
општинскиот буџет се: 

Да се регистрирани според Законот за 
здруженија и фондации од 2011 

Да се регистрирани со седиште во Опш-
тина Битола. 

 
Проценка на квалитетот на проектите на 

здруженијата и фондациите кои ги испол-
нуваат основните организациски критериу-
ми се врши врз основа на следните посебни 
проектни критериуми: 
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1. Организациски капацитет 
(профил, капацитет, релевантно 
искуство)  

20 

2. Релевантност на акцијата 
(усогласеност на предложената 
акција со приоритетите на повикот, 
анализа на проблемот и негова 
актуелност, избор на целна група) 

30 

3. Опис на акцијата (цели, 
резултати, активности, пристап) 20 

4. Ефекти во локалната средина 
(влијание врз целните групи и 
корисниците, одржливост) 
 

15 

5. Буџет (соодветно изразени 
активности во буџетот и 
оправданост на трошоците) 
 

15 

Максимум бодови 
 100 

 
За да биде квалификувана за финансиска 

поддршка, проектната апликација мора да 
освои најмалку 50 бодови. 

 
Критериуми за имплементација на под-

држаните проекти 
Користењето на доделените средства ќе 

биде специфицирано во договорот помеѓу 
здружението/фондацијата и општина Битола. 

Договорот треба да ги содржи најмалку 
следните елементи: предмет на договорот, 
висината на доделените средства, временска 
рамка за спроведување на договорот, обвр-
ска совесно и одговорно да се користат 
доделените средства, како и да се вратат 
неискористените средства, обврска да се 
обезбеди видливост на поддршката на 
општината, начин на известување, оценка и 
следење итн. 

Доделените финасиски средства здруже-
нијата/фондациите ги користат исклучиво 
за намената за која се доделени и на начин 
определен во предлог проектот.  

За време на имплементирањето на 
проектните активности зздруженијата/фон-
дациите задолжително да обезбедат вид-
ливост на поддршката од општината преку 
користење на логото на општината и покана 
за присуство на официјални лица од 
општината на јавните настани. 

Во рок од 30 дена по завршувањето на 
проектните активности, а најдоцна до 31-ви 
јануари следната година, здруженијата/фон-

дациите доставуваат извештај за корис-
тењето на средствата до комисијата за 
финансии и буџет. 

 
Набљудување на имплементацијата на 

поддржаните проекти од страна на Опш-
тината 

 
Општина Битола и Комисијата за фи-

насии и буџет го следат наменското тро-
шење на доделените средства. Набљуду-
вањето вклучува посети на терен на 
однапред најавени активности во рамките 
на проектот. 

Комисијата може да бара поврат на 
доделените средства доколку утврди дека 
средствата се трошат ненаменски и спро-
тивно на договорот или доколку не се под-
несе извештај за проектот во предвидениот 
краен рок. 

Комисијата за финансии и буџет спро-
ведува постапка за оценка на користењето 
на распределените средства и за постиг-
натите резултати од поддржаните актив-
ности врз основа на поднесените извештаи 
од здруженијата и фондациите. Комисијата 
поднесува писмен извештај за користењето 
на распределените средства и постигнатите 
резултати од поддржаните проекти до 
Советот на општина Битола. 

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

 
Бр.09-57/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.04.2016 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а          д-р Силвана Ангелевска 
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