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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програма за измени и 

дополнување на Програма за користење и 
одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Битола  
за 2022 година 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Програма за измени и дополнување на 
Програма за користење и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со 
член 15 од Законот за комунални такси 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/2004; 64/05; 
92/07; и 123/12), Советот на Општина 
Битола на својата седница, одржана на ден 
11.04.2022год., донесе 

П Р О Г Р А М А  
за измени и дополнување на програма за 

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2022год. 

1. Во Програмата за користење и одржу-
вање на јавно осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година („Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр.----/2021) 
се вршат измени и дополнувања во делот на 
планирани приходи и расходи за реализа-
ција на програмата и после извршените 
измени истите гласат:  

 
 

 
 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за 2022година 
Ред. 
број Шифра Извор на приходи Буџет 2022 I Измени и дополнување 

1. 717116 Надоместок од комунална 
дејност за улично осветлување 113.849.436,00 113.849.436,00 

  ВКУПНО: 113.849.436,00 113.849.436,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
на Програмата за јавно осветлување за 2022год. 

Ред. 
бр. 

Програма Буџет Ставка 
Планирани работи за 

изведување 
Буџет2022 

I Измени и 
дополнување 

1. ЈЗ0 Основен буџет 421110 Електрична енергија 60.800.000,00 60.800.000,00 

2. ЈЗ0 Основен буџет 424440 
Поправка и одржување на 
улично осветлување (град) 

4.000.000,00 4.000.000,00 

3. ЈЗ0 Основен буџет 424440 
Поправка и одржување на 
улично осветлување 
(рурални средини) 

3.500.000,00 3.500.000,00 

4. ЈЗ0 Основен буџет 424440 

Поправка и одржување на 
улично осветлување 
(тековно одржување-замена 
на живини, натриумови и 
флуорецентни светилки со 
лед светилки заради 
поголема енергетска 
ефикасност на целиот 
систем за улично 
осветлување) 

26.500.000,00 26.500.000,00 

5. ЈЗ0 Основен буџет 426990 Услуги од електричарство 900.000,00 900.000,00 

6. ЈЗ0 Основен буџет 423990 
Материјали за новогодишни 
украси и детски фигури 

1.000.000,00 1.000.000,00 

7. ЈЗ0 Основен буџет 424390 Одржување на други градби 1.000.000,00 1.000.000,00 

8. ЈЗ0 Основен буџет 424390 
Инвестиционо одржување 
(канделабри) 

2.000.000,00 2.000.000,00 

9. ЈЗ0 Основен буџет 424390 

Испитување на 
инсталација,изработка на 
елаборат за громобранско и 
заштитно заземјување на 
објекти 

1.000.000,00 1.000.000,00 

       

10. ЈА0 Основен буџет 482820 
Изградба на капацитети во 
енергетиката 

5.308.603,00 5.308.603,00 

10.1    
Улично осветлување од 
Млекара до с.Д.Оризари 

2.000.000,00 1.000.000,00 

10.2    ул.„4-та“ -Буковски Ливади 1.395.313,00 1.395.313,00 

10.3    
дел од ул.„Крушевска 
Република“ 

950.289,00 950.289,00 

10.4    ул.„Ѓорги Димитров“ 963.001,00 963.001,00 

10.5    ул.„16 - та“ 0,00 1.000.000,00 

       

11. ЈА0 Основен буџет 482830 
Реконструкција на 
капацитети во енергетиката 

7.590.833,00 7.590.833,00 

11.1    ул.„Довлеџик“ 1.090.833,00 1.090.833,00 

11.2    
ул.„Булевар 1-ви Мај“ – десна 
страна 

2.000.000,00 2.000.000,00 

11.3    ул.„Македонска Фаланга“ 1.500.000,00 1.500.000,00 

11.4    
Градежни и демонтажерски 
работи за 35kV кабел во АРМ 

3.000.000,00 3.000.000,00 

12. ЈЛ0 Основен буџет 482940 Надзор над изведбата 250.000,00 250.000,00 

    ВКУПНО: 113.849.436,00 113.849.436,00 
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2. Програмата влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 
Бр.09-70/3             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

согласност на Одлуката за измени и 
дополнување на Оперативната програма 
за поправка и одржување на уличното 

осветлување (тековно одржување – 
замена на живините, натриумовите и 

флуорецентните светилки со лед 
светилки и арматури) заради поголема 

енергетска ефикаснсот на целиот систем 
на улично осветлување и поставување на 

разводни ормари и опрема за целосно 
командување и одржување на подрачјето 

на Општина Битола за 2022 година со 
бр.01-628/1 од 17.12.2021 година. 

1. Се објавува Заклучокот за објавување 
на Решението за давање на согласност на 
Одлуката за измени и дополнување на Оп-
еративната програма за поправка и одржу-
вање на уличното осветлување (тековно 
одржување – замена на живините, натриу-
мовите и флуорецентните светилки со лед 
светилки и арматури) заради поголема енер-
гетска ефикаснсот на целиот систем на 
улично осветлување и поставување на раз-
водни ормари и опрема за целосно команду-
вање и одржување на подрачјето на Општи-
на Битола за 2022 година со бр.01-628/1 од 
17.12.2021 година, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.04.2022 година.. 
Бр. 08-424/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 

измени и дополнување на Оперативната 
програма за поправка и одржување на 

уличното осветлување (тековно 
одржување – замена на живините, 

натриумовите и флуорецентните светилки 
со лед светилки и арматури) заради 
поголема енергетска ефикаснсот на 

целиот систем на улично осветлување и 
поставување на разводни ормари и 
опрема за целосно командување и 

одржување на подрачјето на Општина 
Битола за 2022 година со бр.01-628/1 од 

17.12.2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измени и дополнување на Оперативната 
програма за поправка и одржување на 
уличното осветлување (тековно одржување 
– замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед светилки и 
арматури) заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем на улично 
осветлување и поставување на разводни 
ормари и опрема за целосно командување и 
одржување на подрачјето на Општина 
Битола за 2022 година со бр.01-628/1 од 
17.12.2021 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието под бр. 02-166/7 
од 23.03.2022 година. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/4             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, до-
несува 

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

отстранување и преместување на 
непрописно запрени или паркирани 

возила, хаварисани возила и приколки и 
нивно чување на ЈППЈЛП Битола. 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на 
Одлукатa за Правилникот за отстранување и 
преместување на непрописно запрени или 
паркирани возила, хаварисани возила и 
приколки и нивно чување на ЈППЈЛП 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година.. 
Бр. 08-424/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 
11.04.2022година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 

измени и дополнување на Правилникот за 
отстранување и преместување на 

непрописно запрени или паркирани 
возила, хаварисани возила и приколки и 

нивно чување на ЈППЈЛП Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измени и дополнување на Правилникот 

за отстранување и преместување на непро-
писно запрени или паркирани возила, 
хаварисани возила и приколки и нивно 
чување на ЈППЈЛП Битола, донесена од УО 
на ЈППЈЛП Битола бр.02-88/3 од 
08.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/5             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

на правото на сопственост на 
приклучоците и мрежата за јавно 

осветлување на територијата на Општина 
Битола на ЈП СИЗ „Жабени“Битола 

Се објавува Одлуката за пренесување на 
правото на сопственост на приклучоците и 
мрежата за јавно осветлување на територи-
јата на Општина Битола на ЈП СИЗ „Жа-
бени“ Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и 

член 36 став 1 точка 10 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ број 5/2002), како и 
член 16 точка 5 и член 22 точка 36 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ број 10/2005, 
17/2008, 08/19, 14/20, 19/20 и 5/21), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 година, ја донесе следната 
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О Д Л У К А  
за пренесување на правото на сопственост 

на приклучоците и мрежата за јавно 
осветлување на територијата на Општина 

Битола на ЈП СИЗ Жабени 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претрпијатие 

за стопанисување со индустриска зона 
Жабени му се пренесуваат во сопственост 
сите приклучоци од категорија LV1.1 – 
јавно осветлување кои што се во сопстве-
ност на Општина Битола. 

Листата со местата на потрошувачка за 
приклучоците од ставот 1 на овој член е 
составен дел на оваа одлука.  

 
Член 2 

Врз основа на оваа одлука да се поднесе 
барање за промена на корисник за местата 
на потрошувачка од листата од членот 2 
став 1 на оваа одлука.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола“. 
Бр.09-70/6             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

времено користење на недвижни ствари 
без надоместок сопственост на Општина 
Битола на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје ЦО 

Скопје 

Се објавува Одлуката за давање на 
времено користење на недвижни ствари без 
надоместок сопственост на Општина Битола 
на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје ЦО Скопје, 

донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 21 од Законот за 

користење и располагање со стварите во др-
жавна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (Сл. Весник на 
Република Македонија бр.78/15,106/15, 
153/2015, 190/16 и 21/18 и Службен Весник 
на Република Северна Македонија 
бр.101/19 и 275/19), член 36 став 1 точка 10 
од Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на Република Македонија 
бр.5/02) и член 70 од Статутот на општина 
Битола („Службен гласник на општина 
Битола“ 10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 
05/21), Советот на Општина Битола на 
седницатa одржана на 11.04.2022 год., 
донесе 

О Д Л У К А 
За давање на времено користење на 

недвижни ствари без надоместок 
сопственост на Општина Битола на ЈЗУ 
Здравствен Дом на Скопје ЦО Скопје  

Член 1 
Со оваа Одлука на ЈЗУ Здравствен Дом 

на Скопје ЦО Скопје му се даваат на вре-
мено користење недвижни ствари, прос-
тории бр.9,10 и 11 во објект на „Дом за 
доенчиња и млади деца“ - Битола„ кој се 
наоѓа на ул. „Младински Бригади“ бр.2 во 
Битола, запишан на КП бр.6025, ИЛ 
бр.11801 за КО Битола 1/2 со намена-
деловни простории сопственост на 
Општина Битола. 

 
Член 2 

Просториите од член 1 од ова Одлука се 
даваат на ЈЗУ Здравствен Дом на Скопје ЦО 
Скопје без надоместок, а заради времено 
користење на истите во период од три 
месеци.  
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола“. 
Бр.09-70/7             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 
согласност на Одлуката за утврдување на 
Тарифа за отстранување и преместување 

на непрописно запрени или паркирани 
возила, хварисани возила и приколки и 

нивно чување на ЈППЈЛП Битола 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на Одлука 
за утврдување на Тарифа за отстранување и 
преместување на непрописно запрени или 
паркирани возила, хварисани возила и 
приколки и нивно чување на ЈППЈЛП Битола, 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола, одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлука за 

утврдување на Тарифа за отстранување и 

преместување на непрописно запрени или 
паркирани возила, хварисани возила и 
приколки и нивно чување на ЈППЈЛП 

Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука 
за утврдување на Тарифа за отстранување и 
преместување на непрописно запрени или 
паркирани возила, хварисани возила и 
приколки и нивно чување на ЈППЈЛП 
Битола, донесена од УО на ЈППЈЛП Битола 
бр.02-88/4 од 08.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/8             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

Ценовник за изведување на градежни 
работи на КЈП Нискоградба Битола за 

потребите на Општина Битола – санација 
на ударни дупки и прекопи со 

термопластичен материјал во топла 
постапка 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на Од-
лука за донесување на Ценовник за изведу-
вање на градежни работи на КЈП Ниско-
градба Битола за потребите на Општина 
Битола – санација на ударни дупки и 
прекопи со термопластичен материјал во 
топла постапка, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 
11.04.2022година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 

донесување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола – 
санација на ударни дупки и прекопи со 

термопластичен материјал во топла 
постапка 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за донесување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола – 
санација на ударни дупки и прекопи со тер-
мопластичен материјал во топла постапка, 
донесена од УО на КЈП Нискоградба Битола 
бр.02-384/7 од 07.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/9             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

согласност на Одлуката за измена и 
диполнување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола – 

канализациони објекти 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на Од-
лука за измена и диполнување на Ценовник 
за изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 
Општина Битола – канализациони објекти, 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлука за измена 

и диполнување на Ценовникот за 
изведување на градежни работи на КЈП 

Нискоградба Битола за потребите на 
Општина Битола – канализациони објекти 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и диполнување на Ценовникот за 
изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 
Општина Битола – канализациони објекти, 
донесена од УО на КЈП Нискоградба Битола 
бр.02-384/6 од 07.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/10             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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” 
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бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

Ценовник за изведување на градежни 
работи на КЈП Нискоградба Битола за 

потребите на Општина Битола – рушење на 
постоечки објекти 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на Од-
луката за донесување на Ценовник за изве-
дување на градежни работи на КЈП Ниско-
градба Битола за потребите на Општина 
Битола – рушење на постоечки објекти, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 

донесување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола – 

рушење на постоечки објекти 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука 
за донесување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола – 
рушење на постоечки објекти, донесена од 
УО на КЈП Нискоградба Битола бр.02-384/8 
од 07.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/11             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 
согласност на Одлуката за дополнување 
на Статутот на ЈП СИЗ „Жабени“Битола 

1. Се објавува Заклучокот за усвојување 
на Решението за давање на согласност на 
Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП 
СИЗ „Жабени“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 
дополнување на Статутот на ЈП СИЗ 

„Жабени“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за дополнување на Статутот на ЈП СИЗ 
„Жабени“Битола, донесена од УО на ЈП 
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СИЗ „Жабени“ Битола бр. 0302/19 од 
08.04.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/12             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

на Статутот на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на 
Одлуката за дополнување на Статутот на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 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.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
За давање согласност на Одлуката за 

дополнување на Статутот на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за дополнување на Статутот на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола, донесена од УО на 
ЈПЗУППИ Битола бр. 02-39 од 07.04.2022 
год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/13             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

на членови во Општински совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата – 

Битола 

1. Се објавува Решението за именување 
на членови во Општински совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата – Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 373 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 
169/2015...122/2021), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
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Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови во Општински 
совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата – Битола 

1. СЕ ИМЕНУВААТ лицата:  
- Сузана Елковска - Претседател 
- Томче Андоновски – член 
- Зоран Ристевски - член 
- Виктор Илиев - член 
- Пеце Петровски - член 
- Владимир Прчков - член 
- Горанче Мицевски - член 
- Џелал Фазлиовски - член 
 
2. Решението влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/14             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

неусвојување на Решението за именување 
на претставник од Министерство за труд и 
социјална политика во Управниот одбор 

на ЈОУ Детска Градинка „Мајски 
Цвет“Битола 

Се објавува Заклучокот за неусвојување 
на Решението за именување на претставник 
од Министерство за труд и социјална поли-
тика во Управниот одбор на ЈОУ Детска 
Градинка „Мајски Цвет“Битола, донесено 

на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 114 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 23/2013...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.294/2021), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за неусвојување на Решението за 

именување на претставник од 
Министерство за труд и социјална 

политика во Управниот одбор на ЈОУ 
Детска Градинка „Мајски Цвет“Битола 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Решението за име-
нување на претставник од Министерството 
за труд и социјална политика, Дијана 
Станковска во Управниот одбор на ЈОУ 
Детска Градинка „Мајски Цвет“Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/15             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на ЈП „Пазари“ Битола 
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Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Надзорен одбор на ЈП 
„Пазари“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на ЈП „Пазари“Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Тања Трајчевска  
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Борче Митревски – дипл. економист од 

Битола ул.„Кланица” бр.6 
3. Решението влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/16             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Градоначалникот 
на Општина Битола, донесува 

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

разрешување и именување на член  
во Управен одбор на КЈП 

„Нискоградба“Битола 

Се објавува Заклучокот за неусвојување 
на Решението за разрешување и именување 
на член во Управен одбор на КЈП „Ниско-
градба“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за неусвојување на Решение за 

разрешување и именување на член во 
Управен одбор на КЈП 
„Нискоградба“Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Марија Гацовски 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Ненад Мишиќ – дипл. машински инг. од 

Битола ул. „Борис Буџевски” бр.27 
3. Заклучокот влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/17             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 
неусвојување на Решението за 

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП 
„Нискоградба“Битола 

Се објавува Заклучокот за неусвојување 
на Решението за разрешување и именување 
на член во Надзорен одбор на КЈП 
„Нискоградба“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за неусвојување на Решението за 

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Леонида Чолаковски 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Ѓеорѓина Ружин – дипл. економист од 

Битола ул. „Панде Николов” бр. 32 
3. Заклучокот влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/18             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

разрешување и именување на член во 
Управен одбор на ЈП „Комуналец“Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Управен одбор на ЈП 
„Комуналец“Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управен одбор на ЈП „Комуналец“Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Жарко Тодоровски 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Славчо Дамјановски – дипл.економист од 

Битола ул.„Буковски Мост” бр.60  
3. Решението влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 
Бр.09-70/19             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

формирање на работна група која ќе 
работи на велосипедската инфраструктура 

во Општина Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Иницијатива за формирање на работна гру-
па која ќе работи на велосипедската инфра-
структура во Општина Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 29 став 2 и член 70 од 

Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 
10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 година, донесе 

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

формирање на работна група која ќе 
работи на велосипедската инфраструктура 

во Општина Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за фор-
мирање на работна група која ќе работи на 
велосипедската инфраструктура во Општи-
на Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општината Битола”. 
Бр.09-70/20             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

поднесување на барање до ЈП за државни 
патишта на РМ за осветлувањето и 

сигнализацијата во тунелот и мостот на 
Регионалниот пат А3 (Е-65) 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијативата за поднесување на барање 
до ЈП за државни патишта на РМ за 
осветлувањето и сигнализацијата во туне-
лот и мостот на Регионалниот пат А3  
(Е-65), донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 29 став 2 и член 70 од 

Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 
10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 година, донесе 

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

поднесување на барање до ЈП за државни 
патишта на РМ за осветлувањето и 

сигнализацијата во тунелот и мостот на 
Регионалниот пат А3 (Е-65) 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за под-
несување на барање до ЈП за државни 
патишта на РМ за осветлувањето и сигнали-
зацијата во тунелот и мостот на Регионал-
ниот пат А3 (Е-65). 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општината Битола”. 
Бр.09-70/21             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Жабени 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 Жабени во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 ЖАБЕНИ 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: 

УП1 бр.27-2936/2016, КП бр.764 КО 
Жабени згр.бр.1 и 3 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Манастир „Св. 
Атанасиј“с. Жабени) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/22             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот 
за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
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: 

УП1 бр.27-2930/2016, КП бр.361 КО 
Канино згр.бр.1 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Храм „Пресвета 
Богородица“с.Канино) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/23             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 Егри 
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 Егри во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ЕГРИ 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 
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бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-2905/2016, КП бр.1133 КО 
Егри згр.бр.1 (В5-1) 
 (МПЦ – ОА ПППЕ - Параклис 
„Св.Димитриј“с.Ср.Егри) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/24             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Граешница 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 Граешница во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ГРАЕШНИЦА 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: 

УП1 бр.27-2943/2016, КП бр.788/2 КО 
Граешница згр.бр.1 (Б5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Параклис „Св. Ни-
кола“ с.Граешница) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/25             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
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планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО 

Граешница 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 Граешница во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ГРАЕШНИЦА 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: 

УП1 бр.27-2941/2016, КП бр.788/3 КО 
Граешница згр.бр.1 (Б5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Параклис 
„Св.Атанасиј“с.Граешница) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/26             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Велушина во идна урбанистичко планска 

документација 

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 Велушина во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска доку-
ментација (Службен Весник на РМ бр. 
56/11... 217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (Сл. Гласник на Општина 
Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 
05/21) Советот на Општина Битола на 
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седницата одржана на 11.04.2022 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 
ВЕЛУШИНА во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-2939/2016, КП бр.1063 КО 
Велушина згр.бр.1 (В5-1) 
 (МПЦ – ОА ПППЕ - Храм „Св.Кузман и 
Дамјан“с.Велушина) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/27             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Велушина во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Велушина во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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 
ВЕЛУШИНА во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-2927/2016, КП бр.1853 КО 
Велушина згр.бр.2 (А4-7) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Манастир„ 
Св.Георгиј“ с.Велушина) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/28             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лажец во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Лажец во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 

на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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 
ЛАЖЕЦ 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: 

УП1 бр.27-2928/2016, КП бр.1014 КО 
Лажец згр.бр.1 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Храм„ 
Св.Димитриј“ с.Лажец) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/29             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лажец во идна урбанистичко планска 

документација 
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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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Лажец во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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 
ЛАЖЕЦ 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: 

УП1 бр.27-2934/2016, КП бр.2508/1 КО 
Лажец згр.бр.1 и 3 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Храм „Св. Петка“ 
с.Лажец) 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/30             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 
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на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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: 

УП1 бр.27-2953/2016, КП бр.979 КО 
Крстоар згр.бр.1 и 2 (В5-4) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Манастир „Св. 
Христифор“ с.Крстоар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/31             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 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 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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: 

УП1 бр.27-2926/2016, КП бр.185 КО 
Крстоар згр.бр.2, 3 и 4 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Храм „Св. Петар и 
Павле“с. Крстоар) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/32             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-2917/2016, КП бр.347 КО 
Нижеполе згр.бр.1 и 2 (В-5) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Храм „Св. Петка“ с. 
Нижеполе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/33             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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ВТОРНИК 12.04.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 23 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот 
за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-140/2016, КП бр.368/1 и 405 
КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 
(А5-4) 
(Добри Петровски и Томе Петровски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/34             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
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бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-2916/2016, КП бр. 471 КО 
Нижеполе згр. бр. 1 (В-5) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Храм „Св. Петка“ с. 
Нижеполе) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/35             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 

објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-7714/2011, КП бр.596/10 КО 
Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) 
(Зоран Кокевски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/36             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 
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ВТОРНИК 12.04.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 25 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-2918/2016, КП бр.1046/1 КО 
Дихово вон-гр. згр.бр.1 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Вакавски имот 
с.Дихово) 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/37             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
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Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-304/2018, КП бр.1088/15 КО 
Дихово згр.бр.1 (А1-1), (Ненад Хамулиќ) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/38             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово Вон Град во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово Вон Град во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-600/2016, КП бр.604/2 КО 
Дихово вон град згр.бр.1 (А1-1) 
(Љубица Крстиќ) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/39             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-

планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Бистрица во идна 

урбанистичко планска документација 

1. Ја објавувам Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-5676/2011, КП бр.1148 КО 
Бистрица згр.бр.1 и 2 (А1-1), и  
КП бр.1148 и 1149 КО Бистрица 
згр.бр.3 (А1-1),  
(Митра Кечевска, со промена на барател 
– Светлана Кечевска) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/40             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-

планска документација со која ќе се 
изврши проширување на планскиот опфат 

и вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Бистрица во идна 

урбанистичко планска документација 

1. Ја објавувам Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот 
за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-655/2016, КП бр.1354/6 КО 
Бистрица згр.бр.5 (А1-1),  
(Александар Василовски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/41             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се 

изврши проширување на планскиот опфат 
и вклопување на бесправните објекти 

изградени во КО Бистрица во идна 
урбанистичко планска документација 

1. Ја објавувам Одлука за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр.27-779/2016, КП бр.957 КО 
Бистрица згр.бр.2, 3 и 4 (А5-4),  
(Пеце Гелевски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/42             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 

Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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: 

УП1 бр.27-263/2018, КП бр.345/1 КО 
Раштани згр.бр.5 (А1-1),  
(Александар Василовски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/43             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 Трн 
во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
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планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Трн во идна урбанистичко планска 
документација , донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 ТРН 
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: 

УП1 бр.27-2955/2016, КП бр.605 КО 
Трн згр.бр.1, 2 и 3 (В5-1) 
(МПЦ – ОА ПППЕ - Храм „Св. Никола“ 
с. Трн) 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/44             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Трново во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година.  
Бр. 08-424/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 

 30 



ВТОРНИК 12.04.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 31 

Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ТРНОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-14/2018, КП бр.100/5 КО 
Трново згр.бр.1 (А4-3), (Илија Иванов) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/45             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Карамани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Карамани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
КАРАМАНИ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-2957/2016, КП бр.352/1 КО 
Карамани згр.бр.2 и 3 (В-5) 
(МПЦ – ОА ПППЕ – Храм „Св. Никола“ 
с. Карамани) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/46             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кравари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
КРАВАРИ 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: 

УП1 бр.27-1569/2016, КП бр.80 КО 
Кравари згр.бр.2 (А1-1) и  
КП бр.81 КО Кравари згр.бр.1 (Ф2) 
(Радован Дејкоски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/47             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 10 став 4 од Законот 
за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ОЛЕВЕНИ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-1545/2018, КП бр.22/114 КО 
Олевени згр.бр.1 (А1-1) 
(Оливера Сивакова, со барање за 
промена на барател – Слободанка 
Темелковска) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/48             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Братиндол во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола одр-
жана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
БРАТИН ДОЛ 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 

 
 

 



  –  БРОЈ 6 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 12.04.2022 СТР. 34 

вклопување на бесправните објекти во идна 
урбанистичко планска документација: 

УП1 бр.27-167/2018, КП бр.140 КО 
Братин Дол згр.бр.1 (А4-3) и згр.бр.2 
(А5-1), (Ѓорги Таневски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/49             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени об-
јекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174/21), 
член 2 став 2 од Правилникот за стандарди 
за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 11.04.2022 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: 

УП1 бр.27-2675/2011, КП бр.2389 КО 
Крклино згр. бр. 1 (570) (Борче Мала-
ковски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/50             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Породин во идна урбанистичко планска 

документација 
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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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Породин во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ПОРОДИН 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: 

УП1 бр.27-6466/2011, КП бр.239 КО 
Породин згр.бр.4 и 5 (ПОЗ), 
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/51             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Породин во идна урбанистичко планска 

документација 

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 Породин во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
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Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ПОРОДИН 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: 

УП1 бр.27-6483/2011, КП бр.179 КО 
Породин згр.бр.5, 6 и 10 (Б1), 
згр.бр.11 и 12 (ПО)  
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/52             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Оптичари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Оптичари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
ОПТИЧАРИ 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: 

УП1 бр.27-6480/2011, КП бр.1177 КО 
Оптичари згр.бр.2 (ПО) 
КП бр.1179 КО Оптичари згр.бр.1 (ПО),  
згр.бр.2 (Г3 ПО, Б3 ПО), згр.бр.3 (Г3) и 
згр.бр.4 (ПО) 
 КП бр.1180 КО Оптичари згр.бр.1 (Б4) 
и згр.бр.2 (Б4) 
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/53             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Кременица 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 Кременица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 

Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
КРЕМЕНИЦА 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: 

УП1 бр.27-6486/2011, КП бр.1112 КО 
Кременица згр.бр.4 (691) 
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/54             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Кременица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
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планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кременица во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
КРЕМЕНИЦА 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: 

УП1 бр.27-6474/2011, КП бр.1011 КО 
Кременица згр.бр.1 (ПОЗ) 
 КП бр.1030 КО Кременица згр.бр.1 
(ПОЗ) 
 КП бр.1032 КО Кременица згр.бр.1 
(ПОЗ) 
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/55             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
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 
Кременица 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 Кременица во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11... 
174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 

 38 



ВТОРНИК 12.04.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  СТР. 39 

Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 11.04.2022 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 
КРЕМЕНИЦА 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: 

УП1 бр.27-6472/2011, КП бр.473 КО 
Кременица згр.бр.1 (А1) 
КП бр.640 КО Кременица згр.бр.1 и 2 
(А1) 
(ЗК Пелагонија АД Битола) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-70/56             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

на ексклузивно право на ЈП Комуналец 
Битола за вршење на комунална дејност 

од јавен интерес за одржување на јавното 
осветлување на територијата на Општина 

Битола 

Се објавува Одлуката за доделување на 
ексклузивно право на ЈП Комуналец Битола 
за вршење на комунална дејност од јавен 
интерес за одржување на јавното осветлу-
вање на територијата на Општина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.04.2022 
година. 
Бр. 08-424/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и 

член 36 став 1 точка 4 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ број 5/2002), член 
16 точка 4 и член 22 точка 21 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ број 10/2005, 17/2008, 
08/19, 14/20, 19/20 и 5/21), а во врска со 
член 2-а став 2 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/96, 9/97, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ број 
275/19), член 5 точка 11 од Законот за 
комуналните дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ број 95/12, 163/13, 
42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18 и („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 
302/20) и член 15 од Законот за комунал-
ните такси („Службен весник на Република 
Македонија“ број 61/2004, 64/2005, 92/2007, 
123/12, 154/15, 192/15 и 23/16 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
број 151/21), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 11.04.2022 година, ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 
за доделување на ексклузивно право на 

ЈП Комуналец Битола за вршење на 
комунална дејност од јавен интерес за 
одржување на јавното осветлување на 

територијата на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа одлука на ЈП Комуналец Битола 

му се доделува ексклузивно право за 
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вршење на комунална дејност од јавен ин-
терес за одржување на јавното осветлување 
на територијата на Општина Битола, кое 
опфаќа поправка и одржување на јавното 
осветлување во градот и руралните средини 
и тековно одржување - замена на живини, 
натриумови и флуорецентни светилки со 
лед светилки заради поголема енергетска 
ефикасност на целиот систем за јавно 
осветлување. 

 
Член 2 

За давањето на комуналните услуги од 
членот 1 на оваа одлука, ЈП Комуналец 
Битола има право да наплаќа надоместок од 
сопственикот на приклучоците за јавно 
осветлување. 

Висината и начинот на наплата на надо-
местокот од ставот 1 на овој член ги 
утврдува ЈП Комуналец Битола со одлука, 
на која согласност дава Советот на 
Општина Битола. 

Средствата за плаќање на надоместокот 
од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од 
средствата од комуналната такса што се 
плаќа за користење и одржување на јавното 
осветлување. 

 
Член 3 

Примањето на пријави за дефекти и 
надзорот над одржувањето на јавното 
осветлување на територијата на Општина 
Битола ќе се врши од страна на Општина 
Битола. 

 
Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за прене-
сување на правото на сервисирање и те-
ковно одржување на електричната мрежа за 
уличното осветлување на подрачјето на 
општина Битола за град Битола тер.1 на ЈП 
,,Комуналец“ Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.1/19) и Одлуката за 
пренесување на право на тековно одржу-
вање на уличното осветлување на подрач-
јето на општина Битола за реоните Бис-
трица, Цапари и Кукуречани на ЈП ,,Ко-
муналец“ Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.17/18). 

 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола“. 
Бр.09-70/57             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 

 
 
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, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена на 
Програмата за поставување на урбана 

опрема на јавни површини на подрачјето 
на Општина Битола 

Се објавува Одлуката за измена на 
Програмата за поставување на урбана 
опрема на јавни површини на подрачјето на 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.04.2022 година. 
Бр. 08-424/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
12.04.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 5/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.04.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за измена на Програмата за поставување 
на урбана опрема на јавни површини на 

подрачјето на Општина Битола 

Член 1 
Се врши десетта измена на Програмата за 

поставување на урбана опрема на јавните 
површини на Општина Битола, така што во 
точката 5 се брише Микролокацијата 6 – 
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пред Фудбалски Стадион „Тумбе Кафе“ 
(прилог бр.7).  

 
Член 2 

Се задолжува општинската администра-
ција на Општина Битола да ја спроведе оваа 
одлука и да преземе мерки за отстранување 
на објектите поставени на микролокацијата 
од членот 1 на оваа одлука. 

 

Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Битола“. 
Бр.09-70/58             ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.04.2022 г.   на Советот на Општината 
Б и т о л а           Габриела Илиевска 
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