
ПЕТОК 03.08.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за примање на 
донација во вид на услуга-адаптација на 
простории во Спортската сала „Младост“ 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација во вид на услуга-адаптација на 
простории во Спортската сала ,,Младост“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) 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 
одржанa на 31.07.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација во вид на услуга-

адаптација на простории во Спортската 
сала „Младост“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од физичко лице Албен Исаи во вид на 
услуга-адаптација на простории во 
Спортската сала ,,Младост“ Битола 
согласно проект. 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес-спорт и поддршка 
на активностите на примателот во областа 
на спортот согласно член 3 став 1 точка 4 од 
Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со давателот 
на донацијата со кој подетално ќе биде 
уреден начинот на користење на истата. 

  
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-106/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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  –  БРОЈ 10 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 03.08.2018 СТР. 2 

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 примање на 
донација во вид на опрема-фитнес зона на 
подрачјето на Општина Битола од Млекара 

АД Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација во вид на опрема-фитнес зона на 
подрачјето на Општина Битола од Млекара 
АД Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) 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 
одржанa на 31.07.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација во вид на опрема-

фитнес зона на подрачјето на Општина 
Битола од Млекара АД Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Млекара АД Битола во вид на опрема-
фитнес зона на подрачјето на Општина 
Битола. 

 
 
 

Член 2 
Донацијата не создава директна корист 

за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес согласно член 3 
став 1 точка 4 од законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на 
Општината Битола да склучи договор со 
давателот на донацијата со кој подетално ќе 
биде уреден начинот на користење на 
истата. 

  
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на општина Битола“. 

 
Бр.09-106/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање во 

закуп на објекти-киосци 5 (пет) и деловен 
простор–продавница со магацински 
простор во сопственост на Oпштина 

Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за давање во 
закуп на објекти-киосци 5 (пет) и деловен 
простор–продавница со магацински простор 
во сопственост на Oпштина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-635/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



ПЕТОК 03.08.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 3 

Врз основа на член 37 и член 39 од 
Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
78/15,...,21/18) и член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/02), член 22 став 1, точка 36 и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр, 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2018 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за давање во закуп на објекти-киосци 5 
(пет) и деловен простор–продавница со 
магацински простор во сопственост на 

Oпштина Битола  

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ќе врши 

давање во закуп на објекти-киосци 5 (пет) и 
тоа бр. 2,3,5,6 и 7 на ул. „Македонска 
фаланга“ поранешна ул. „И.Л.Рибар“ на 
Градското Шеталиште во Битола, кој се на 
дел од КП бр. 17573 ИЛ бр.1 КО Битола со 
површина од 14,44 м2 и деловен објект-
продавница со површина од 38 м2 со 
магацински простор со површина од 30 м2 

кој се на дел на КП бр.866 запишан во ИЛ 
бр.2481 КО Дихово, во с. Дихово сопс-
твеност на Општина Битола. 

  
Член 2 

Закупот на недвижниот имот од член 1 
на оваа Одлука ќе се врши со Електронско 
јавно наддавање согласно постапка предви-
дена во Законот за користење и распола-
гање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост по 
цени определени врз основа на проценетата 
вредност на овластен проценител. 

  
Член 3 

По донесувањето на оваа Одлука Градо-
началникот на Општина Битола ќе склучи 
договор со кој ќе се утврдат меѓусебните 
права и обврски меѓу закуподавачот и 
закупопримачот. 

 

Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-106/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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

дополнување на Одлуката за општински 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката за општински линиски превоз 
на патници во Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

превоз во патниот сообраќај (,,Службен 
весник на РМ“ бр.68/04...64/18), член 22 и 
36 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 одржана на 31.07.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за општински 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

 



  –  БРОЈ 10 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 03.08.2018 СТР. 4 

Член 1 
Во Одлуката за општински линиски 

превоз на патници во Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 4/15), се врши дополнување на начин 
што во дел I.Општи одредби, во членот 1, 
после ставот 1 се додава нов став (2) кој 
гласи: 

,,За патник во општинскиот линиски 
превоз во Општина Битола се смета секое 
лице согласно член 3 став 1 точка 41 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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

дополнување на Тарифата за општински 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Тарифата за дополнување 
на Тарифата за општински линиски превоз 
на патници во Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 алинеа 4 од 

Законот за превоз во патниот сообраќај 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 68/04...64/18), 

член 22 и 36 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 одржана на 
31.07. 2018 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
за дополнување на Тарифата за 

општински линиски превоз на патници во 
Општината Битола 

Член 1 
Во Тарифата за општински линиски 

превоз на патници во Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 12/10, 1/11 и 5/12), се врши дополнување 
на начин што во точка 1 од Тарифата, после 
зборовите ,,во Општината Битола“ се става 
запирка (,) и се додаваат зборовите: 

,,за сите видови на патници во 
општинскиот линиски превоз согласно член 
3 став 1 точка 41 од Законот за превоз во 
патниот сообраќај“. 

 
Член 2 

Тарифата влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација 

 



ПЕТОК 03.08.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 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 бесправниот објект изграден во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр. 27-3819/11 КП бр.929/3  
КО Бистрица (Ружа Дунимаглоска) – 
згр.бр.1 (A1-1) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

  
Бр.09-106/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден 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 бесправниот објект изграден 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
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ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Братиндол во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

  
УП 1 бр.27-7403/11 КП бр. 610  
КО Братиндол (Драган Наумовски)  – 
згр.бр.1 (A4-3) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

  
Бр.09-106/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 

бесправниот објект изграден во КО Гопеш 
во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Гопеш во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 31.07.2018 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 

бесправниот објект изграден во КО Гопеш 
во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

  
УП 1 бр.27-277/16 КП бр. 342 
КО Гопеш (Горан Наумовски) – згр.бр.1 (A1-1) 

 
 
 

 



ПЕТОК 03.08.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 7 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-106/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Драгош 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 Драгош во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 31.07.2018 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Драгош во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

  
УП 1 бр.27-2182/16 КП бр. 1097/1 

КОДрагош (Ристе Атанасовски) – згр.бр.1 
 (A4-3) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Крклино во идна урбанистичко планска 
документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 31.07.2018 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Крклино во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниотобјект со намена А-домува-
ње во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

  
УП 1 бр.27-11359/11 КП бр. 1552/1  
КО Крклино (Илија Бошковски)  

– згр.бр.1 (A1-1) 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-106/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Нижеполе во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект изграден 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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), Со-
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ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07. 2018 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-4751/2011, КП бр.617/5  
КО Нижеполе згр бр.1 А1 (Бендевски Илија)  
УП 1 бр.27-10195/2011, КП бр.620/2  
КО Нижеполе згр бр.1 А1 (Стефановски 
Никола) 
УП 1 бр.27-11309/2011, КП бр.355/2  
КО Нижеполе згр бр.1 А1 (Кирацовски 
Вангел) 
УП 1 бр.27-11316 / 2011, КП бр.370/6 и КП 
бр.370/7 КО Нижеполе згр бр.1 А1-1 и А5-4 
(Мушовска Лиљана) 
УП 1 бр.27-11318 / 2011, КП бр.363/1  
КО Нижеполе згр бр.1 А1 и  
 КП бр.366 и КП бр. 363/1 КО Нижеполе згр 
бр.1 А5-4 и згр. 2 А5-4 (Наковска Нада)  
УП 1 бр.27-9144/2011, КП бр.592  
КО Нижеполе згр бр.1 А1-1 (Ивановски 
Сандре)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-106/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден 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 бесправниот објект изграден 
во КО Олевени во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

  
УП1бр.27-6965/11 КП бр. 42/12 
КО Олевени (Гоце Котевски)–згр.бр.1 (A4-3) 
УП1бр.27-6858/11 КП бр.42/11 
КО Олевени (Димче Гацовски)–
згр.бр.1(A4-3), згр.2 и 3 (Ф2) 
КП бр.42/12 КО Олевени 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-106/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Раштани во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 

Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 31.07.2018 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 
бесправниот објект изграден во КО 

Раштани во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

  
УП 1 бр.27-10075/2011 КП бр.49  
КО Раштани (Менка Вељановска)  
– згр.бр.1 (A4-3) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправниот објект изграден 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 вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Цапари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 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 
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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниотобјект со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

  
УП 1 бр.27-762/2016 КП бр.2260  
КО Цапари (Јован Стојковски) – згр.бр.1 
(A1-1) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 

бесправниот објект изграден во КО Буково 
во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниот објект изграден 
во КО Буково во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 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. 08-635/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општина Битола (Сл. Гласник на 
Општина Битола бр.10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 31.07.2018 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-9612/2011, КП бр.896  
КО Буково згр бр.1 А1-1 и згр.2 А5-4 
(Карајанов Маноли) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-106/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Дихово во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниот објект изграден во 
КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 31.07.2018 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 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-7537/2011, КП бр.568/1  
КО Дихово згр бр.1 А1-1 (Јолевски Милан) 
УП 1 бр.27-10207/2011, КП бр.778/24  
КО Дихово згр бр.1 А1-1 (Исаевски Борче) 
УП 1 бр.27-694/2016,КП бр.973/3 и  
КП бр.975/2 КО Дихово згр бр.1 А1-1 и 
А5-4 (Станојовска Лилјана, Кузевска 
Анѓелинче и Андоновска Ленче)  
згр.бр. 2 А1-1 

  
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 
бесправниот објект изграден во КО 

Кукуречани во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправниот објект изграден во  

КО Кукуречани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општита Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 година, донесе  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП 1 бр.27-734 / 2016, КП бр.1736/1  
КО Кукуречани згр бр.1 А5-4 (Ѓешовски 
Стребре) згр бр.2 А5-4, згр бр.3 А5-4 и згр 
бр.4 А5-4 
УП 1 бр.27-736 / 2016, КП бр.2100  
КО Кукуречани згр бр.2 А1-1 (Ѓешовски 
Стребре) згр бр.3 А1-1 и згр.5 А5-4 
УП 1 бр.27-7259/2011, КП бр.2084  
КО Кукуречани згр бр.1 А1-1 (Лавчански 
Трајан)  
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 КП бр.2085 КО Кукуречани згр бр.4 А5-4  
УП 1 бр.27-11128/2011,КП бр.2146  
КО Кукуречани згр бр.2 А1-1 (Шобевски 
Николче) згр. бр.3 А5-4, згр бр.5 А5-4, згр 
бр.6 А5-4, згр бр.7 А5-4 и згр бр.8 А5-1  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-106/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 („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 31.07.2018 година, донесе  

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

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

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објектсо 
намена Б5-1 – хотелски комплекс, со наме-
ната А–зона на домување, утврдена во 
важечката урбанистичко планска докумен-
тација – Општ акт за с. Кравари 2015 на 
Општина Битола и вклопување на истиот во 
идна урбанистичко планска документација.  

 
УП 1 бр.27-2673/2016, КП бр.365/2  
КО Кравари,(Ерол Али) зграда бр.1 (Б5-1)  

  
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавено 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 

  
Бр.09-106/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

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

дополнување на Одлуката за изведување 
на градба за изградба на спомен обележје 
„Сончев часовник“ на Локалитет Еврејски 

гробишта Битола 
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1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката за изведување на градба за 
изградба на спомен обележје „Сончев 
часовник“ на Локалитет Еврејски гробишта 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 алинеа 3 од 

Правилникот за формата и содржината на 
барањето, потребната документација и 
образецот на решението за изведување на 
градбите, односно поставување на опремата 
за кои не е потребно одобрение за градење 
(„Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/18) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Оштината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018, донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за 

изведување на градба за изградба на 
спомен обележје „Сончев часовник“ на 

Локалитет Еврејски гробишта Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се врши дополнување на 

Одлуката за изведување на градба за из-
градба на спомен обележје „Сончев 
часовник“ на Локалитет Еврејски гробишта 
Битола (,,Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 9/18), на начин што по членот 1 
се додава нов член 2 кој гласи: 

,,Составен дел на оваа одлука се микро-
локациските услови за поставување на 
спомен-обележјето - „Сончев часовник“ за 
локалитетот Еврејски гробишта Битола кои 
се состојат од текстуален дел (површина и 
висина) и графички дел (приказ на посто-
ечка и планирана состојба) кои се прилог на 
Одлуката“. 

Членот 2 станува член 3. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-106/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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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 Програмата за 

дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општината Битола  

1. Ја објавувам Програмата за допол-
нување на Програмата за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
Врз основа на член 22, точка 9 од Статутот на Општина Битола („Службен Гласник на 

Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со член 94, став 4 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен Весник на РМ“ бр.15/15; 98/15; 193/15; 226/15; 31/16; 142/16 и 190/16), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 31.07.2018 година, донесе  

П Р О Г Р А М А  
 за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на 

општина Битола за 2018 година  

1. Во Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година (сл.гласник бр.16/2017 
год.) во Прилог 2 се додава реден број 8 и се изменува вкупната вредност: 

 
ПРИЛОГ 2 

АКТИВНОСТИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РУРАЛНИ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
за 2018 година 

 
Р.бр 

 
СЕЛО 

 
Опис 

водовод водовод  
опис 

канализација канализација  
опис 

коловоз коловоз ВКУПНА 
м' сума(ден) м' сума (ден) м2 сума 

(ден) 
 

 
8. 

 
с.ТРНОВО 

    Колектор за 
пречистителна 
станица за 
отпадни води 

 
6.300.000,00 

    

           22.900.000,00 
 
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување и ќе биде објавена во „Службен 

гласник на Општина Битола“. 
 

Бр.09-106/22                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.                    на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а                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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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 
усвојување на Иницијативата за 

донесување на одлука за преименување 
на Спортската сала „МЛАДОСТ“ во 

Општина Битола во „БОРО ЧУРЛЕВСКИ“ 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијативата за донесување на одлука 
за преименување на Спортската сала 
„МЛАДОСТ“ во Општина Битола во „БОРО 
ЧУРЛЕВСКИ“, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2018 година. 

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

 
Бр. 08-635/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2018 година, донесе 

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

донесување на одлука за преименување 
на Спортската сала „МЛАДОСТ“ во 

Општина Битола во „БОРО ЧУРЛЕВСКИ“ 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
донесување на одлука за преименување на 
Спортската сала „МЛАДОСТ“ во Општина 
Битола во „БОРО ЧУРЛЕВСКИ“.  

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а да се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.09-106/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
31.07.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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С О Д Р Ж И Н А 
 
 

О Д Л У К А за примање на донација во вид 
на услуга-адаптација на простории во 
Спортската сала „Младост“ Битола ...................... 1 
О Д Л У К А за примање на донација во вид 
на опрема-фитнес зона на подрачјето на 
Општина Битола од Млекара АД Битола ............. 2 
О Д Л У К А за давање во закуп на објекти-
киосци 5 (пет) и деловен простор–продавница 
со магацински простор во сопственост на 
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О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за 
општински линиски превоз на патници во 
Општината Битола .................................................. 3 
Т А Р И Ф А за дополнување на Тарифата за 
општински линиски превоз на патници во 
Општината Битола .................................................. 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 бесправниот објект изграден 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација ........................................... 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 бесправниот објект изграден 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација ........................................... 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 бесправниот објект изграден 
во КО Гопеш во идна урбанистичко планска 
документација .......................................................... 6 
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