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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец” Битола за 2021 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план за работа на ЈП „Кому-
налец” Битола за 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.12.2020 година. 

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

 
Бр. 08-1126/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансискиот план за 

работа на ЈП „Комуналец” Битола за 2021 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец” Битола за 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Финансиската програма за 
одржување на јавната чистота на јавните 

површини на територија на Општината 
Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Финансиската програма за одржување на 
јавната чистота на јавните површини на 
територија на Општината Битола за 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.20120 
година. 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 19, година LI 

Понеделник, 21.12.2020 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансиската програма 

за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на 

Општината Битола за 2021 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на 
Општината Битола за 2021 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Финансиската програма за 
одржување на јавните зелени површини 
на територија на Општината Битола за 

2021 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансиската програма за одржување на 
јавните зелени површини на територија на 

Општината Битола за 2021 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Финансиската програма 

за одржување на јавните зелени 
површини на територија на Општината 

Битола за 2021 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавните зелени повр-
шини на територија на Општината Битола 
за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 

замена на живините, натриумовите и 
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флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска 

ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативна програма 
за поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – замена 
на живините, натриумовите и флуорецент-
ните светилки со лед светилки заради 
поголема енергетска ефикаснсот на целиот 
систем за улично осветлување) на по-
драчјето на Општина Битола за 2021 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-1126/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 

замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед 

светилки заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативна програма 
за поправка и одржување на улично освет-
лување (тековно одржување – замена на 
живините, натриумовите и флуорецентните 
светилки со лед светилки заради поголема 
енергетска ефикаснсот на целиот систем за 
улично осветлување) на подрачјето на 
Општина Битола за 2021 година 

 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 

Цапари и Кукуречани за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битола, рурални средини реони 
Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Оперативна програма  за 

поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2021 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната про-
грама за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативната програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битолаза град Битола за 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната про-
грама за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП „Нискоградба” Битола за 

2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Годишниот план и Програма за работа на 
KЈП„Нискоградба” Битола за 2021 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП „Нискоградба” Битола за 

2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план и 
Програма за работа на KJП„Нискоградба” 
Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Пазари” Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари” Битола за 
2021 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Пазари” Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари” Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈКП 
„Водовод” Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈКП „Водовод” Битола 
за 2021 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈКП 

„Водовод” Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈКП „Водовод” Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Жабени” Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Жабени” Битола за 
2021 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Жабени” Битола во 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Жабени” Битола во 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Финансискиот план и програма 
за работата на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план и програма за работата 
на ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инженеринг – Битола за 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансискиот план и 

програма за работата на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг – Битола за 2021 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план и 
програма за работата на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2021 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Програмата за работа на ЈП за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 

на јавен локален превоз во Општина 
Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈП за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз во Општина Битола за 2021 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз во 

Општина Битола за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз во 
Општина Битола за 2021 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Програмата за работа на 
Зоолошката градина Битола за 2021 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Зоолошката 
градина Битола за 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
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Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 

Зоолошката градина Битола за 2021 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Зоолошката градина Битола за 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Програмата за работа на ЈОУ 
Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола за 

2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈОУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола за 2021 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 

Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 

ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола 
за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ 
Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-153/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното 

земјиште за календарската 2021 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

катастарски општини 

 1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното земјиште 
за календарската 2021 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 
претходната година на подрачјето на Опш-
тината Битола по катастарски општини, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 17.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 62 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за 
даноците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 
188/13, 154/15, 192/15 и 23/16); член12 од 
Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижниот имот („Службен 
весник на РМ“ бр.54/12, 17/2013, 21/13 и 
142/14); Одлуките за определување на зони 
за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот во Општина Битола,бр.07-
478/18 од 16.03.2010 и бр.07-390/25 од 
28.02.2011 година, како и член 16 и 70 од 
Статутот на Општина Битола(„Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
донесе 

О Д Л У К А 
За одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2021 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на градежното земјиште од извршените 
купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола . 

 
Член 2 

Градежно земјиште е земјиште плани-
рано со актите предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
истото може да биде градежно неизградено 
земјиште, градежно изградено земјиште и 
градежно земјиште во општа употреба. 

Градежно неизградено земјиште е земји-
штето опфатено со границите на градежната 
парцела во рамки на која не се изградени 
објекти од траен карактер кои се запишани 
во јавните книги за запишување на правата 
на недвижностите. 

Градежно изградено земјиште е земјиште 
на кое е изграден објект од траен карактер 
кој е запишан во јавните книги за запи-

шување на правата на недвижностите и 
земјиштето што служи за редовна употреба 
на објектот опфатено со границите на 
градежната парцела. 

Градежно земјиште за општа употреба е 
непарцелирано градежно земјиште кое 
служи за изградба на улици, плоштади, 
инфраструктури и други видови површини 
за општа употреба, кое се наоѓа вон рамките 
на градежните парцели и врз кои не е 
планирано/утврдено право на градење. 

 
Член 3 

Просечната цена за метар квадратен на 
градежното земјиште се движи во зависност 
од зоната во градот и населеното место и 
тоа: 

 
Во град Битола 
 
 Градежно изградено земјиште 
 
 - 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
 - 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
 - 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
 - 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
 Градежно земјиште за општа употреба 
 
 - 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
 - 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
 - 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
 - 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
 
 Градежно неизградено земјиште 
 
 - 4.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
 - 3.000 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
 - 2.400 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
 Подзони на 8-ма и 9-та зона: 
 2.200 ден/м2 
 2.000 ден/м2 
 1.800 ден/м2 
 1.600 ден/м2  
 1.400 ден/м2  
 - 1.200 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
 II. Просечна цена за метар квадратен 

метар на градежното земјиште во селата на 
подрачјето на Општина Битола се движи: 
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1. Лавци, Брусник, Буково, Дихово, 
Трново, Магарево, Горно Оризари 
 

Градежно изградено земјиште – 600 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 600 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.200 ден/м2 

 
2. Братиндол, Крстоар, Бистрица, 
Логоварди, Долно Оризари, Кукуречани, 
Кравари 
 

Градежно изградено земјиште – 500 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 500 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.000 ден/м2 

 
3. Ротино, Крклино, Раштани, Нижеполе 
 

Градежно изградено земјиште – 400 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 400 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 800 ден/м2 

 
4. Ѓавато, Кажани, Маловишта, Цапари, 

Олевени, Канино, Барешани, Породин, 
Жабени, Карамани, Оптичари, Поешево 

 
Градежно изградено земјиште – 300 

ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 

300 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 600 

ден/м2 
 
5. Рамна, Лера, Горно Српци, Доленци, 

Драгарино, Црнобуки, Драгожани, Трн, 
Велушина, Лисолај, Егри, Лопатица 
 
Градежно изградено земјиште – 200 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 200 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 400 ден/м2 

 
6. Кременица, Лажец, Граешница, 
Драгош, Кишава, Острец 
 

Градежно изградено земјиште – 200 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 200 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 200 ден/м2 

 

7. Свињишта, Секирани, Снегово, Старо 
Змирнево, Црнеец, Стрежево, Метимир, 
Облаково, Злокуќани, Древеник, Горно 
Ореово, Габалавци, Гопеш 
 

Градежно изградено земјиште – 100 ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 100 
ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 100 ден/м2 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-153/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско 
земјиште, шумите и пасиштата за 

календарската 2021 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 

претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по катастарски општини 

1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на пазар-
ната вредност на земјоделско земјиште, 
шумите и пасиштата за календарската 2021 
година утврдена врз основа на извршените 
купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по катас-
тарски општини, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



ПОНЕДЕЛНИК 21.12.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 19  –  СТР. 11 

Врз основа на член 62 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за 
даноците на имот ( „Службен весник на 
РМ“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 
84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), член 
13 од Методологијата за процена на 
пазарната вредност на недвижниот имот 
(„Службен весник на РМ“ бр.54/12, 17/2013, 
21/13 и 142/14), и член 16 и 70 од Статутот 
на Општина Битола(„Службен Гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 17.12.2020 донесе: 

О Д Л У К А 
за одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште, шумите и 

пасиштата за календарската 2021 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште, шумите и пасиш-
тата од извршените купопродажби во прет-
ходната година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини . 

 
Член 2 

Почетната вредност на земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата по Катас-
тарски Општини во денари за метар 
квадратен се движи: 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето , а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-153/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Статутарната Одлука за 

измена и дополнување на Статутот на 
Општината Битола 

 1. Ја објавувам Статутарната Одлука за 
измена и дополнување на Статутот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 17.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
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РМ“ бр. 5/2002), член 46 од Законот за урба-
нистичко планирање („Службен весник на 
РСМ“ бр. 32/20), членовите 22 и 149 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19) и член 1 од Одлуката за 
пристап кон измена и дополнување на 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола бр.18/20), 
Советот на Општина Битола на седница 
одржана на 17.12.2020 година донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
за измена и дополнување на 

Статутот на Општината Битола 

Член 1 
Во статутот на Општина Битола 

(Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), по членот 60 се 
додава нов наслов кој гласи „3.Посебни 
тела на општината“ и по членот 63 се 
додаваат нов наслов кој гласи „Партици-
пативно тело на урбанистичко плани-
рање“ и нов член 63-а кој гласи: 

 
Член 63-а 

За обезбедување на инклузивност, парти-
ципативност и јавност во процесот на урба-
нистичко планирање, Општина Битола 
задолжително формира Партиципативно тело 
на иницијатива на Градоначалникот или на 
партиципиентите од ставот 3 на овој член. 

 Партиципативното тело ги преставува 
сите различни интереси и интересни групи 
во локалната заедница и ги пренесува ставо-
вите, мислењата и потребите на граѓаните и 
правните лица, ги следи состојбите во пла-
нирањето преку давање иницијативи, насо-
ки и сугестии за изготвување на плански 
решенија и во постапката за изработување и 
донесување на плановите ги разгледува 
планските програми и планските решенија 
на урбанистичките планови во нивната 
работна верзија. 

 Партиципативното тело се состои од 
членови на Комисијата за урбанизам на 
Општината, што ги одредува Градоначални-
кот, стручни лица вработени во правните 
лица што изработуваат Урбанистички пла-
нови, а особено од лица кои се претстав-
ници на урбаните и месните заедници, 

претставници на невладините организации 
од различните сегменти на урбаниот живот, 
здруженија на граѓани и граѓански акти-
висти од подрачјето на Општината што ги 
преставуваат различните групи на граѓани, 
како и граѓани што се стручни лица од 
областа на урбанистичкото планирање и 
други стручни области суштествени за 
планирањето и одржливиот развој на гра-
дот. Партиципативното тело се формира од 
доброволно пријавени лица по јавен оглас 
објавен на веб страната на Општината и во 
писмена форма со излагање на огласот на 
јавно место во траење од 30 дена. 

 Учеството на лицата вработени во опш-
тинската администрација во партиципа-
тивното тело е по службена должност, а на 
лицата што не се вработени во општинската 
администрација учеството е на доброволна 
основа. 

 Партиципативното тело има право да 
расправа за сите работи од надлежност на 
Општината и може да влијае на планските 
решенија и политиките на просторен развој, 
преку презентирање на своите мислења на 
Советот на Општината 

 Партиципативното тело заседава нај-
малку еднаш на два месеци и има консул-
тативна улога во постапката за изработу-
вање и донесување на урбанистички пла-
нови, особено ја разгледува планската про-
грама во фаза пред таа да му биде предло-
жена на градоначалникот на одобрување, 
како и урбанистичкиот план во фаза на 
урбанистичко планско решение пред да 
биде дадено на стручна ревизија. Работата 
на партиципативното тело е јавна. 

 Начинот на работа и бројот на членови 
на партиципативното тело се уредуваат во 
Деловникот на партиципативното тело што 
го донесува Советот на Општината, при 
што бројот на граѓански членови на парти-
ципативното тело што се пријавиле на 
доброволна основа не е ограничен. 

 
Член 2 

 Оваа Статутарна одлука влегува во сила 
со денот на објавување во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Одлуката за утврдување на 
вредност на бодот за платите на 

вработените во ЈКП „Водовод“ Битола за 
2021 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на  
вредност на бодот за платите на врабо-
тените во ЈКП ,,Водовод“ Битола за 2021 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 17.12.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...35/19), член 88 став 3 од 
Законот за административни службеници 
(„Сл.Весник на Република Македонија“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 08/15, 
142/16, 11/18, 275/19 и 14/20)член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 17.12.2020 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредност на бодот за 

платите на вработените во ЈКП „Водовод“ 
Битола за 2021 година 

1.СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на вредност на бодот за 

платите на вработените во ЈКП ,,Водовод“ 
Битола за 2021 годин, донесена на Управен 
одбор бр.02-1068/2 од 09.12.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-153/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
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бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
17.12.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КРКЛИНО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-865/2018, КП бр.1383 и КП 

бр.1384 КО Крклино згр.бр.1 (Ф2) 
(Стојановска Сребра и Стојановски Ѓорги) 

2. УП1 бр.27-635/2018, КП бр.2264 КО 
Крклино згр. бр. 1(А1-1) и згр. бр. 2(А5-4) ( 
Малаковски Борче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 

Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
17.12.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
БИСТРИЦА во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. УП1 бр.27-7561/2011, КП бр.78/2 КО 
Бистрица згр.бр.1 (А1-1) (Николовски 
Јонче) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 

Општина Битола на седницата одржана на 
17.12.2020 ја донесе следната  

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 во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-87/2016, КП бр.916 КО 

Буково згр.бр.1 (А1-1) (Силјановски Борис) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
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проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
17.12..2020 ја донесе следната  

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 во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-97/2018, КП бр.2321/5 КО 

Кукуречани згр.бр.1 (А1-1) (Шеровска 
Горка) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Канино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Канино во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
17.12..2020 ја донесе следната  

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 
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КАНИНО во идна урбанистичко планска 
документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-526/2018, КП бр.217/5 КО 
Канино згр.бр.1 (А1-1) (Николовски Благој 
со промена на барател на Предраг Мадиќ) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
17.12.2020 година.  

 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
17.12.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КРСТОАР во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-1283/2018, КП бр.197/2 КО 

Крстоар згр.бр.1 (А4-3) (Ристевска 
Марица) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
17.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1126/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.12.2020 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 (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 

Општина Битола на седницата одржана на 
17.12.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
РАШТАНИ во идна урбанистичко планска 

документација 

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 во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-1736/2016, КП бр.488/1 КО 

Раштани згр.бр.1 (А1-1) (Трошевски 
Кирче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-153/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
17.12.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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