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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 првиот квартал од 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за првиот 
квартал од 2017 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 07.07.2017 
година, донесе 

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

Битола за првиот квартал од 2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за првиот квартал од 2017 година. 

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

 
Бр.09-53/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Породин во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.781/3) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
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планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Породин во идна урбанистичко план-
ска документација (КП бр.781/3), донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Породин во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.781/3) 

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 А1-инди-
видуално домување и помошни објекти во 
идна урбанистичко планска документација: 

 
УП 1 бр. 27-7488, КП бр.781/3 
КО Породин (Џемајловски Инајет) 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
 

Бр.09-53/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 
Барешани во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 1131/2, КП бр. 304/3) 

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 Барешани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 1131/2, КП бр. 
304/3), донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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. 
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56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 
Барешани во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 1131/2, КП бр. 304/3) 

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 А1-инди-
видуално домување и А5-помошен објект-
магацин во идна урбанистичко планска 
документација: 

 
УП 1 бр.27-7074, КП бр.1131/2  

КО Барешани-згр.1, А5-4 (Наумовска 
Даниела) 

УП 1 бр.27-7482, КП бр.304/3  
КО Барешани-згр.1, А1 (Анѓелковски Бранко) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 417/5) 

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 (КП бр. 417/5), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.417/5) 

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 со 
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намена А1-индивидуално домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

 
УП 1 бр.27-5075, КП бр.417/5  

КО Бистрица-згр.1, А1-1 (Цоклевски 
Јованче) 

 
Член 2 

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

 
 

Бр.09-53/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 427) 

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 5 во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 427), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.427) 

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 
и Г-производство дистрибуција и сервиси 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-8139, КП бр.427 

КО Битола 5-згр.1(А и Г4) Петров Никола 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 188/5) 

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 план-
ска документација (КП бр. 188/5), донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 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 
07.07.2017 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 (КП бр.188/5) 

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 А1-инди-
видуално домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-951/16, КП бр.188/5 

КО Брусник-згр.1, А1 (Трпчевски Сашко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
 

Бр.09-53/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 213) 

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 Кравари во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 213), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 2 став (2) од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.213) 

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.27-10399, КП бр.213  

КО Кравари, згр.2,А1-6 (Сагдиновски 
Васко)  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 1006/3) 

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 
планска документација (КП бр. 1006/3), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 Опш-
тината Битола („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 07.07.2017 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 КП бр.1006/3 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
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документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти со намена А-дому-
вање и Б-комерцијални и деловни намени 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

 
УП 1 бр.27-6865, КП бр.1006/3  

КО Дихово - згр.1 и 4, А (Наумовски 
Благојче) згр.2, Б3 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација (КП бр. 1247/1, КП 
1276, КП 1652, КП 1708) 

 
 
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 (КП бр. 1247/1, КП 
1276, КП 1652, КП 1708), донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 07.07.2017 година. 

 

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

 
Бр. 08-672/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр. 1247/1, КП 
1276, КП 1652, КП 1708) 

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 А1-индиви-
дуално домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-208/16, КП бр.1247/1 

КО Долно Оризари, згр.1, А1 (Аневски 
Метродија) 

УП 1 бр.27-10923, КП бр.1276 
КО Долно Оризари, згр.1, А1 (Петров 
Злате) 

УП 1 бр.27-5064, КП бр.1652 
КО Долно Оризари, згр.1,2 и 3,А1 
(Колевски Нацо) 

УП 1 бр.27-236/16, КП бр.1708 
КО Долно Оризари, згр.1, А1 (Штендер 
Тони) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 336) 

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 Карамани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 336), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 („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 
07.07.2017 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 (КП бр. 336) 

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.27-1025/16, КП бр.336  

КО Карамани-згр.1 (Спировски Ѓорѓи) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 592/2) 
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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 Крстоар во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 592/2), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
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 07.07.2017 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 (КП бр.592/2) 

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.27-1096/16, КП бр.592/2  

КО Крстоар, згр.1-А4-1(Поповска 
Елизабета) 

  

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 2139 и 5389) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 2139 и 5389), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Службен гласник на Опш-
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тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација КП бр.2139 и 5389 

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 
и помошен објект во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-7128 КП бр.2139 и 5389  

КО Кукуречани-згр.4 и 5, А (Шобевски 
Димче) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лера во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 725) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Лера во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 725), донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Лера во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.725) 

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 А1-индиви-
дуално домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-519/16, КП бр.725  

КО Лера-згр.1, А1 (Павловски Стевче) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 36, КП бр. 153/2, 

КП бр. 345/1 и КП бр. 345/1) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 36, КП бр. 
153/2, КП бр. 345/1 и КП бр. 345/1), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 36, КП бр. 153/2, 

КП бр. 345/1 и КП бр. 345/1) 

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 А1-инди-
видуално домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-816/16, КП бр.36 

КО Раштани,згр.1,А1, згр.2 и 3,А5(Костадинов 
Ристо) 

УП 1 бр.27-1665, КП бр.153/2  
КО Раштани, згр.1 и 2,А1(Ризески Митко) 

УП 1 бр.27-710/16, КП бр.345/1  
КО Раштани, згр.1,А1(Наумоски Љупчо) 

УП 1 бр.27-2298/16, КП бр.345/1  
КО Раштани, згр.1,А1(Крстевски Благојче) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 399/4) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Ротино во идна урбанистичко план-
ска документација (КП бр. 399/4), донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 399/4) 

 

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 А1-индиви-
дуално домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-11289, КП бр. 399/4 

 КО Ротино-згр.1, А1 (Мијалчев Борис) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 1038/1) 

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 
планска документација (КП бр. 1038/1), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
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. 08-672/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
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 07.07.2017 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 КП бр.1038/1 

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.27-11142, КП бр.1038/1  

КО Дихово, згр.1-А1(Јовчевски Ило)  згр.2, 3, 4, 
5, 6 и 7-А5-4 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 2091/1) 

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 (КП бр. 2091/1), донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 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 бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 
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бесправните објекти изградени во КО 
Ѓавато во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.2091/1) 

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 Б1-мали 
комерцијални и делови намени и А5-
помошни објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
УП 1 бр.27-6174/16, КП бр.2091/1 

 КО Ѓавато, згр.1-Б1, згр.2-А5 (Ванчовска 
Ленче) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 КП бр.10440/2 

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 КП бр.10440/2, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 КП бр.10440/2 

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 Б4-деловни простори, со намената 
А1-индивидуално домување, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација- ДУП Даме Груев на Општина 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-5619, КП бр.10440/2  

КО Битола 4, згр.1, Б4 (Македонски 
телеком) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 



ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 15 

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 (КП бр. 5024/1 и КП 6147/1) 

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 КП бр. 5024/1 и КП 
6147/1), донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општинта Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр. 5024/1 и КП 6147/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена Г3-сервиси, со намената А1-индиви-
дуално домување, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација- ДУП 
СЗ Девеани на Општина Битола и вкло-
пување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-351, КП бр.5024/1КО Битола 

4, згр.1 и 4,Г3-1,згр.2,А5-4  6147/1 
КО Битола 4, згр.10 ,Г3-1(Тасев Димитар) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 11445/1) 

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 КП бр. 11445/1), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
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. 08-672/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.11445/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-индивидуално домување, со на-
мената А2-колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП за ЦГП 1 дел на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-506, КП бр.11445/1 

КО Битола 3, згр.1,2 и 3-А1 (Алексовски 
Мирко и Елена)   

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 3245 и 3246/2) 

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 КП бр. 3245 и 
3246/2), донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр. 3245 и 3246/2) 

 



ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 17 

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 Г-
производство, дистрибуција и сервиси, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација ГУП на Општина Битола 
и вклопување на истиот во идна урба-
нистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-1116, КП бр.3245 и 3246/2 

КО Буково, згр.1, А1(Симоновски Пецо и 
Цена) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 1925/1) 

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 КП бр. 1925/1), до-
несена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр. 1925/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект со 
намена А1-домување, со намената Д2-
заштитно зеленило, утврдена во важечката 
урбанистичко планска документација - ГУП 
на Општина Битола и вклопување на истиот 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација.  

 
УП 1 бр.27-8819, КП бр.1925/1 

КО Битола 4, (Ристевски Ило)  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 

 



  –  БРОЈ 6 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СТР. 18 

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 (КП бр. 18443) 

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 КП бр. 18443), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општита Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.18443) 

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 
намената В1-образование и наука, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП Буковски ливади 2 дел на 
Општина Битола и вклопување на истите во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-7511, КП бр.18443 

КО Битола, (Димовски Илчо) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 14225) 

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 КП бр. 14225), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

 

 



ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 19 

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

 
Бр. 08-672/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.14225) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-индивидуално домување, со А2-
колективно домување, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација- 
ДУП Ѓорѓи Наумов на Општина Битола и 
вклопување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4255, КП бр.14225 

КО Битола 3, згр.1 и 2, А1 (Ивановски 
Стојан) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 5113) 

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 КП бр. 5113), до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 07.07.2017 година. 

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

 
Бр. 08-672/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.5113) 

 



  –  БРОЈ 6 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СТР. 20 

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 Д-
зеленило и рекреација, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документацијац 
ДУП за СРЦ Довлеџик на Општина Битола 
и вклопување на истиот во идна урбанис-
тичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-6111, КП бр.5113  

КО Битола 4, згр.1, А1(Босилковски Томе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 11398/1) 

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 КП бр. 11398/1), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

 

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

 
Бр. 08-672/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр.11398/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-индивидуално домување, со А2-
колективно домување, утврдена во важеч-
ката урбанистичко планска документација - 
ДУП за Станбена заедница „Елпида Кара-
манди“ на Општина Битола и вклопување 
на истите во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-2965, КП бр.11398/1 

КО Битола 3, згр.1 и 2, А1 (Гроздановски 
Радован) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-53/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

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

документација (КП бр. 18246) 

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 (КП бр. 18246), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 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 (КП бр. 18246) 

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 Г-
производство, дистрибуција и сервиси, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација- ДУП Сервиси Буковски 
мост 1 на Општина Битола и вклопување на 
истиот во идна урбанистичко планска 
документација.  

 
УП 1 бр.27-271, КП бр.18246  

КО Битола 3, згр.2, А1 (Козаров Мијалче) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 8573) 

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 КП бр. 8573), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
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. 08-672/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 
64/15 и бр. 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 07.07.2017 година, донесе  

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

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

документација (КП бр. 8573) 

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-
мена Б-комерцијални и деловни намени, 
утврдена во важечката урбанистичко план-
ска документација ДУП за Стара Чаршија 
на град Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација.  

  
УП 1 бр.27-10538, КП бр. 8573 

КО Битола 4, згр.1, А1 (Негревска Анка) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 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 (КП бр. 5230) 

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 КП бр. 5230), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 07.07.2017 
година. 

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

 
Бр. 08-672/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.07.2017 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр. 
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и бр. 
217/15) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
07.07.2017 година, донесе следната 

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 (КП бр.5230) 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправните објекти со 
намена А1-индивидуално домување, со на-
мената А2-колективно домување, утврдена 
во важечката урбанистичко планска доку-
ментација- ДУП за БЛР 1 дел на Општина 
Битола и вклопување на истите во идна 
урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-4999, КП бр.5230 

КО Битола, згр.1 и 2, А1 (Тодоровски 
Цветан)  

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

 
Бр.09-53/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
07.07.2017 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 



  –  БРОЈ 6 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.07.2017 СТР. 24 

С О Д Р Ж И Н А 
 
 
 

З А К Л У Ч О К за усвојување Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на 
Општината Битола за првиот квартал од 2017 
година ....................................................................... 1 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Породин во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр.781/3) ................................. 2 
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 Барешани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 1131/2, КП бр. 
304/3) ......................................................................... 3 
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 (КП бр.417/5) .................. 3 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр.427) .................................... 4 
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 (КП бр.188/5) ................................. 5 
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 Кравари во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр.213) .................................... 6 

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 КП бр.1006/3.................................. 6 
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 (КП бр. 1247/1, КП 
1276, КП 1652, КП 1708) ........................................ 7 
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 (КП бр. 336) .................... 8 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
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проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
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