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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
проширување на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година

1. Ја објавувам Одлуката за проширување
на средствата на Буџетот на Општината
Битола за 2018 година, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/1
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

СТР. 2

– БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на трајно користење без надоместок на
движна ствар - дизен пумпен агрегат ДПА
2000 на Општина Битола даден од страна
на Владата на РМ
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1. Ја објавувам Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/2
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на трајно користење без надоместок на
движна ствар - дизен пумпен агрегат ДПА
2000 на Општина Битола даден од страна на
Владата на РМ, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/3
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), а во врска со член 2 од Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на Општина Битола
(„Службен весник на РМ“ бр. 100/2018),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на трајно користење без
надоместок на движна ствар - дизен
пумпен агрегат ДПА 2000 на Општина
Битола даден од страна на Владата на РМ
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола го
прифаќа давањето на трајно користење без
надоместок на движна ствар-Дизел пумпен
агрегат ДПА 2000 со номенклатурен број
5810-0000-0089-8 од страна на Владата на
РМ, согласно член 2 од Одлуката за
престанок и за давање на трајно користење
на движна ствар на општина Битола
(„Службен весник на РМ“ бр.100/2018).
Член 2
Градоначалникот на општина Битола ќе
склучи договор со кој подетално ќе се
уредат правата и обврските за движната
ствар од член 1 на оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Битола“.
Бр.09-74/5
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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

БРОЈ 7 – СТР. 3

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
неусвојување на Одлуката за давање на
користење без надоместок на објектот на
УЗ „Коле Лачето“ сопственост на
Општината Битола на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Битола
1. Ја објавувам Одлуката за неусвојување
на Одлуката за давање на користење без
надоместок на објектот на УЗ „Коле
Лачето“ сопственост на Општината Битола
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Битола, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/4
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 21, став 1 од Законот
за користење и располагање со стварите во
државна и со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на РМ“ бр.
78/2015), член 36, став 1, точка 10 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05) и
член 15 од Правилникот за условите на
стопанисување и начинот на продажба и
давање на користење на недвижните ствари
во сопственост на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр.14/07 и 3/11), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 20.06.2018
година, донесе
ОДЛУКА
за неусвојување на Одлуката за давање на
користење без надоместок на објектот на
УЗ „Коле Лачето“ сопственост на
Општината Битола на ЈУ Меѓуопштински
центар за социјална работа Битола

СТР. 4

– БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
НЕ СЕ УСВОЈУВА Одлуката за давање
на користење без надоместок на објектот на
УЗ „Коле Лачето“ сопственост на Општина
Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Битола.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/6
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
определување на имиња на улици во
Општината Битола
1. Ја објавувам Одлуката за определување на имиња на улици во Општината
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/5
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 4 и 8 од Законот за
определување на имиња и улици, плоштади,
мостови и други инфраструктурни објекти
(„Сл. весник на РМ“ бр.66/04, 55/07, 145/10
и 136/11), а во согласност со Правилникот
за содржината, постапката за водење на
електронска евиденција на имиња на улици,
плоштади, мостови и други инфра-
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структурни објекти, броеви за нумерирање
на објектите и за содржината, постапката и
начинот на водење на електронскиот регистар („Сл. весник на РМ“ бр.152/07), член 3
од Одлуката за утврдување услови и
критериуми за определување листа на
имиња на улици, плоштади, мостови и
други инфраструктурни објекти во Општина Битола („Сл. гласник на Општината
Битола“ бр.19/09) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр.10/05) и утврдената
Листа за определување на имиња на улици,
плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општината
Битола, Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 20.06.2018 год.,
донесе
ОДЛУКА
за определување на имиња на улици во
Општината Битола
Член 1
Со оваа Одлука се определуваат имиња
на улици во Општината Битола и тоа:
ДУП – „АРМ ЧЕТВРТ 1“
Битола – 7 (седум) улици
Ново предвидени улици
Улица 1: Петар
Улица 1 почнува од
ул.„Партизанска“ кај куќен Мазев
број 27 односно почеток на
населба Бактериолошка, оди
на ЈУГ до спој со ул.„15ти
Корпус“, опфаќајќи ја
левата страна од улицата со
куќните броеви од 1-19 каде
и завршува.
Улица 2: Григор
Улица 2 почнува од
Прличев
ул.„Партизанска“, спроти
куќен број 52 на
ул.„Партизанска“, потоа оди
на ЈУГ до новопредвидената
улица бр.7 (СРУ 1 во ДУПАРМ ЧЕТВРТ 1) опфаќајќи
ја десната страна од улицата
со куќни броеви од 2-14 и од
1-7 каде и завршува.
Улица 3 почнува од
ул.„Партизанска“ спроти
куќен број 34 на
ул.„Партизанска“, оди до

Улица 3: Тодор
Скаловски
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новопредвидената улица бр.7
(СРУ 1 во ДУП-АРМ
ЧЕТВРТ 1), опфаќајќи ги
куќните броеви од 1-27 и 2-24
каде и завршува.
Улица 4 почнува од
ул.„Партизанска“ спроти
куќниот број 20 на
ул.„Партизанска“, оди на
ЈУГ до новопредвидената
улица бр.7 (СРУ 1 – ДУПАРМ ЧЕТВРТ 1), опфаќајќи
комплекс спортска сала,
фудбалско игралиште,
печатница Киро Дандаро
каде што и завршува.

Улица 4: Баница

Улица 5: Рокдајл
Улица 5 почнува од
новопредвидената ул.„4“
(СРУ 5 – ДУП ЧЕТВРТ 1)
оди на ЗАПАД до
новопредвидената ул.„3“
(СРУ 3 – ДУП-АРМ ЧЕТВРТ
1) опфаќајќи ги куќните
броеви од 2-24 и 1-11 каде
што и завршува.
Улица 6 почнува од
новопредвидената ул.„4“
(СРУ 5 – ДУП ЧЕТВРТ 1)
оди на ЗАПАД до
новопредвидената ул.„3“
(СРУ 3 – ДУП –АРМ
ЧЕТВРТ 1) опфаќајќи ги
куќните броеви од 1-15 и од
2-18 каде што и завршува.

Улица 6:Илија
Николовски -Луј

Улица 7 почнува од ул.„Иво Улица 7: Крушевска
Лола Рибар“ сегашна
Република
„Македонска фаланга“
(раскрсницата Прогрес –
Градско шеталиште) оди на
ЗАПАД покрај Градскиот
Стадион се до спој со
ул.„15ти Корпус“, каде што и
завршува.
ДУП – „АРМ ЧЕТВРТ 2“,
Битола – 4 (четири улици)
Ново предвидени улици
Улица 8 почнува од
новопредвидената ул.„7“
(СРУ 1 во ДУП-АРМ
ЧЕТВРТ 1) кај постоечкиот
објект (Противпожарен дом)
оди на ЈУГ во неколку
правци ИСТОК ЗАПАД
земајќи ги во состав и

БРОЈ 7 – СТР. 5

новопредвидените улици
(СТУ-10; СТУ-9 и СТУ-8 во
целост ДУП-АРМ ЧЕТВРТ
2), опфаќајќи ги куќните
броеви од 2-90 и од 1-117 каде
што и завршува.
Улица 9: Дедо Иљо
Улица 9 почнува од
Малешевски
новопредвидената ул.„7“
(СРУ 1 во ДУП-АРМ
ЧЕТВРТ 1) со спој на
новопредвидената (СРУ 4 во
ДУП-АРМ ЧЕТВРТ 2) оди на
ЈУГ по новопредвидената
СРУ 4 до спој со
новопредвидената ул.СТУ 7
каде свртува по истата на
СЕВЕР, опфаќајќи ги
куќните броеви од 2-38 и од
1-67 каде што и завршува.
Улица 10: Мис Елен
Улица 10 почнува од
Стоун
новопредвидената ул.„7“
(СРУ 1 во ДУП – АРМ
ЧЕТВРТ 1) со спој на
новопредвидената СРУ 5 во
ДУП – АРМ ЧЕТВРТ 2) оди
на ЈУГ по новопредвидените
улици СРУ 5; СТУ 13; СТУ
14; СТУ 6; СТУ 16; СТУ 17 и
СТУ 18 опфаќајќи ги
куќните броеви од 2-46 и од
1-15 каде што и завршува.
Улица 11 почнува од
Улица 11: Св. Јован
новопредвидената ул. СТУ
Кукузел
12 (ДУП-АРМ ЧЕТВРТ 2) со
спој со новопредвидената ул.
СТУ 9 (ДУП –АРМ ЧЕТВРТ
2) и СТУ 8 (ДУП –АРМ
ЧЕТВРТ 2) оди на
ЈУГОИСТОК по
новопредвидената ул.СТУ 11
(ДУП – АРМ ЧЕТВРТ 2) по
цела должина опфаќајќи ги
куќните броеви од 2-22 и од
1-37 каде што и завршува.
ГУП – Битола – 1 (една) улица
Новопредвидена улица

Улица 8:
Митрополитска

Улица 12 почнува од црквата Улица 12: Захарија
Шумљанска
Св. Недела и
Светонеделските гробишта
од каде оди на СЕВЕР
паралелно со железничката
пруга Битола-Скопје и на
околу еден километар
завршува до крајот на
новите гробишта во Битола.
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ДУП – ГОРНО ОРИЗАРИ 1
ДЕЛ – 1 (една) улица
Новопредвидена улица
Улица 13:
Улица 13 почнува од улица
Разловечко востание
„8-ми Септември“ од каде
оди на ЗАПАД, ја сече улица
„ Кире Костадиновски“
продолжува на ЗАПАД и на
околу 300 метри свртува на
ЈУГ до спојот со улица
„Раштанска“ каде што и
завршува.

Член 2
Со денот на влегување во сила на оваа
Одлука престануваат да важат Одлуките со
бр.07-17/9 од 01.07.2014 година и бр.07-21/8
од 29.08.2014 година, донесени од Советот
на Општина Битола.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесување и ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/7
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
дополнување на Одлуката за долгорочно
домашно задолжување на Општина Битола
во рамки на Проектот за подобрување на
општинските услови (МСИП)
1. Ја објавувам Одлуката за дополнување
на Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на
Проектот за подобрување на општинските
услови (МСИП), донесена на седницата на
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Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/6
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 61/04,
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од
Законот за јавен долг („Сл. весник на РМ“
бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), член 36 од
Законот за локална самоуправа („Сл.
Весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 20.06. 2018 година,
донесе
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
долгорочно домашно задолжување на
Општина Битола во рамки на Проектот за
подобрување на општинските услови
(МСИП)
Член 1
Со оваа Одлука се врши дополнување на
Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на
Проектот за подобрување на општинските
услови (МСИП), („Сл. Гласник на Општина
Битола“ бр. 04/2015) на начин што во
членот 1 по зборовите „Рокдаил“ се става
запирка и се додаваат следниве улици:
СРУ6, СтУ5, П28 и СРУ6А, именувани како
„Илија Николовски – Луј“; СтУ2 именувана
како „Тодор Скаловски“; СРУ7 именувана
како „Рокдаил“ и СтУ1 и СтУ 1.1
именувани како „Григор Прличев“.
Во истиот член по зборовите „Св. Јован
Кукузел“ се додаваат следните улици:
СтУ9, СтУ10 и СтУ10А именувани како
„Митрополитска“.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/8
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за за
поставување на урбана опрема во
Општина Битола
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Програмата за измена и дополнување на
Програмата за поставување на урбана
опрема во Општина Битола, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/7
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на
Општинта Битола („Службен гласник на
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за за
поставување на урбана опрема во
Општина Битола

БРОЈ 7 – СТР. 7

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за измена
и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина
Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.09-74/9
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
„Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/8
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 17 став 7 од Законот
за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на РМ“ бр. 27/14...35/18), член 36 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
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седницата одржана на 20.06.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните
места во ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“
Битола бр. 01-123/1 од 18.04.2018 година,
донесена од Управниот одбор на Установата.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-74/10
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член
20–б од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14,
199/14 и 27/16) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
измена на Годишниот план за
вработување за 2018 година на ЈОУДГ
„Естреја Овадија-Мара“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измена на Годишниот план за вработување за 2018 година бр. 02-182/4 од
30.05.2018 година на Управниот одбор во
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола. .
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавен во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/11
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за измена на
Годишниот план за вработување за 2018
година на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“
Битола

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

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за измена на Годишниот план за вработување за 2018 година на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 20.06.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката на Годишниот
план за вработување за 2019 година на
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола

Бр. 08-515/9
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката на Годишниот план
за вработување за 2019 година на ЈОУДГ
„Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 20.06.2018 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. 08-515/10
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член
20–б од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14,
199/14 и 27/16) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката на
Годишниот план за вработување за 2019
година на ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“
Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
на Годишниот план за вработување за 2019
година бр. 02-182/3 од 30.05.2018 година на
Управниот одбор во ЈОУДГ „Естреја
Овадија-Мара“ Битола. .
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавен во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/12
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување-дополнување за 2018 година
на ЈКП „Водовод“ Битола

БРОЈ 7 – СТР. 9

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Годишниот план за вработување-дополнување за 2018 година на ЈКП
„Водовод“ Битола, донесено на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/11
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член
20–б од Законот за вработените во јавниот
сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14,
199/14 и 27/16) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување-дополнување за 2018
година на ЈКП „Водовод“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување-дополнување за
2018 година во ЈКП „Водовод“ Битола
бр.04-402 од 30.05.2018 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/13
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање на
согласност на Ценовникот за вршење на
услуги за отстранување на оштетени и
возила во дефект од општинските и
локалните патишта за територијата на
Општина Битола на ДООЕЛ Спринг увоз
извоз Битола
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2. Составен дел на ова Решение е
Ценовникот.
3. Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на општината Битола“.
Бр.09-74/14
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

1. Го објавувам Решението за давање на
согласност на Ценовникот за вршење на
услуги за отстранување на оштетени и
возила во дефект од општинските и
локалните патишта за територијата на
Општина Битола на ДООЕЛ Спринг увоз
извоз Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/12
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 64-б став 3 и 4 од
Законот за јавните патишта („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 84/08…163/16)
и член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање на согласност на Ценовникот за
вршење на услуги за отстранување на
оштетени и возила во дефект од
општинските и локалните патишта за
територијата на Општина Битола на
ДООЕЛ Спринг увоз извоз Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Ценовникот за вршење на услуги за отстранување
на оштетени и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата
на Општина Битола на ДООЕЛ Спринг увоз
извоз Битола.

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Училишниот одбор во Основното
училиште „Елпида Караманди“ – Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и именување членови во Училишниот одбор во Основното училиште „Елпида Караманди“ – Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/13
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 124 од Законот за
основно образование („Службен весник на
РМ“ бр.103/08...64/18), член 36, став 1,
точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во
врска со 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
20.06.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Училишниот одбор во Основното
училиште „Елпида Караманди“ – Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Наталија
Балевска од член-претставник од Општина
Битола во Училишниот одбор на ОУ
„Елпида Караманди“ Битола.
2. СЕ ИМЕНУВА лицето Виолета
Атанасовска-машински техничар за членпретставник од Општина Битола во Училишниот одбор на ОУ „Елпида Караманди“
Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на општината Битола“.
Бр.09-74/15
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
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планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Дихово во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/14
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена A1- индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-849 / 2016, КП бр.1011/1 КО
Дихово Сотировски Живко
зграда бр. 7, 8 и 9
УП 1 бр.27-4392 / 2011, КП бр.780/2
КО Дихово Моравски Јагода, зграда бр.1 и
2 и КП бр.780/5 КО Дихово зграда бр.1
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УП 1 бр.27-8950 / 2011, КП бр.1036/2
КО Дихово Колевски Мирче, зграда бр.1
УП 1 бр.27-10153/2011,КП бр.157/2
КО Дихово Димески Богоја и Димеска
Иванка, зграда бр.1
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/16
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Оптичари во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Оптичари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/15
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2018

Врз основа на член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Оптичари во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A1-индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-11205 / 2011, КП бр.1098
КО Оптичари Трајановски Томе, зграда
бр.1
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/17
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Раштани во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/16
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширу-
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вање на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A1-индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-3786 / 2011, КП бр.223
КО Раштани Автаровски Зоран, зграда бр.1
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/18
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Цапари во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/17
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска
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Врз основа на член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општина Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот
на Општината Битола на седницата одржана
на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-6949 / 2011, КП бр.2788
КО Цапари Атанасовски Мирко, зграда
бр.1 - А0
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/19
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
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
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 вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Братиндол во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/18
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Братиндол во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A-домување
во идна урбанистичко планска документација:
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

УП 1 бр.27-2136 / 2011, КП бр.606/2
КО Братиндол Дракуловски Атанасије,
зграда бр.1 (Петровски Димитар) А0-2
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/20
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Барешани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Барешани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/19
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

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.

БРОЈ 7 – СТР. 15

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 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Барешани во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A1-индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-6873 / 2011, КП бр.1061
КО Барешани Шапковски Павле, зграда
бр.1
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/21
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на

СТР. 16 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бесправните објекти изградени во КО
Породин во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Породин во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/20
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Породин во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти со намена A1-индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-7509 / 2011, КП бр.729
КО Породин згр бр.1 А1 и згр.бр.3 пп

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2018

Јусејновски Ферат КП бр.729 и 724/1
КО Породин згр.2 А1 КП бр.729, 724/1 и
724/7 КО Породин згр.4 пп
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/22
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
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 вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Олевени во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/21
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

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.

ПОНЕДЕЛНИК 25.06.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Олевени во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A1-индивидуално домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП 1 бр.27-2625 / 2011, КП бр.22/15
КО Олевени Џајкова Јорданка, зграда бр. 1
А1 и зграда бр. 2 по
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/23
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на

БРОЈ 7 – СТР. 17

бесправните објекти изградени во КО
Поешево во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Поешево во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/22
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО
Поешево во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена A-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-6661 / 2011, КП бр.407/1
КО Поешево зграда бр.1 А1

СТР. 18 – БРОЈ 7

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Јовановска Соња КП бр.408 КО Поешево
зграда бр.1, 2, 3 и 4 А5
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/24
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО Битола
5 во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден во КО
Битола 5 во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
20.06.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/23
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

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
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на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект изграден во КО Битола
5 во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниот објект со намена Г –производство, дистрибуција и сервиси во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-1381 / 2016, КП бр. 73
КО Битола 5 зграда бр.1 – Г2-1
(Небиоски Ајхан и Црвенковски Владимир)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-74/25
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација (М.З. „Коле Лачето“)
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
усогласување на намената и вклопување на
бесправниот објект во идна урбанистичко
планска документација (М.З. „Коле Лачето“), донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 20.06.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/24
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 20.06. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши усогласување на
намената и вклопување на бесправниот
објект во идна урбанистичко планска
документација (М.З. „Коле Лачето“)
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација, со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправниот објект во
КО Битола 3 со намена В4-8 органи на
локална самоуправа, на земјиште со намена
Б- деловни намени, утврдена во важечката
урбанистичко планска документација-ДУП
„Урбана единица бр. 8“ и вклопување на
истите во идна урбанистичко планска документација.
УП 1 бр. 27-545 / 2018, КП бр. 15855
КО Битола 3 згр. бр.1 (Општина Битола)
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Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-74/26
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
започнување на постапка за изнаоѓање на
решение за обнова на Планинарскиот дом
Копанки
1. Го објавувам Заклучокот за започнување на постапка за изнаоѓање на решение
за обнова на Планинарскиот дом Копанки,
донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 20.06.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-515/25
25.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член
70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината
Битола на седницата одржанa на 20.06.2018
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за започнување на постапка за изнаоѓање
на решение за обнова на Планинарскиот
дом Копанки
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1. Советот на Општината Битола заклучува дека треба да се најде начин за обнова
на Планинарскиот дом „Копанки“.
2. Советот на Општината Битола се обврзува дека ќе обезбеди средства во износ од
100.000 (сто илјади) евра за обнова на
Планинарскиот дом „Копанки“.
3. Советот на општина Битола го повикува Планинарското спортско друштво
„Пелистер“ да продолжи со разговорите со
Градоначалникот на општина Битола за
градење на взаемно прифатливи услови
поврзани околу изградбата на Планинарскиот дом „Копанки“ во интерес на
општото добро.
4. Општина Битола во овој момент нема
законски основ за вложување во Планинар-
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скиот дом „Копанки“ бидејќи 100%
сопственик на истиот е Планинарското
спортско друштво „Пелистер“.
5. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавен во „Службен гласник на општината Битола“.
Бр.09-74/27
20.06.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски
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