
ЧЕТВРТОК 18.08.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  

 

СТР. 1

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

проширување на средства на Буџетот на 
општина Битола за 2022 година 

1. Ја објавувам Одлуката за проширување 
на средства на Буџетот на општина Битола 

за 2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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СТР. 2 

 
 

 
 
 

Бр.09-140/3                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 г.                   на Советот на Општината 
Б и т о л а                         Габриела Илиевска 
 
 
 

  



ЧЕТВРТОК 18.08.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  

 

СТР. 3

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 давање на 
користење на деловен простор на ЈКП 

Водовод, ЈП Комуналец и ЈКП 
Нискоградба 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење на деловен простор на ЈКП 
Водовод, ЈП Комуналец и ЈКП Ниско-
градба, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 и 22 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” број 5/2002) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.08.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на користење на деловен 

простор на ЈКП Водовод, ЈП Комуналец и 
ЈКП Нискоградба 

Член 1 
Со оваа oдлука на ЈКП Водовод, ЈП 

Комуналец и КЈП Нискоградба им се дава 
на времено користење со надоместок 
деловен простор што се наоѓа на КП бр. 
14685/2 за КО Битола 3, на ул. ”Васко 
Карангелевски” бр.41, локал бр.1 на 
приземје со површина од 20 м2. 

Деловниот простор јавните претпријатија 
ќе го користат заеднички заради извршу-
вање на работи од нивна надлежност (на-
платен центар). 

Член 2 
Висината на надоместокот за временото 

користење на деловниот простор од членот 
1 на оваа одлука ќе изнесува 15.000,00 
(петнаесет илјади) денари месечно и истиот 
ќе го плаќаат ЈКП Водовод, ЈП Комуналец и 
КЈП Нискоградба, сразмерно по 5.000,00 
(пет илјади) денари месечно. 

 
Член 3 

Се овластува градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со ЈКП 
Водовод, ЈП Комуналец и КЈП Нискоградба 
со кој ќе се регулираат правата и обврските 
по однос на користењето на деловниот 
простор од членот 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/4                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

дополнување на одлуката за давање 
согласност за сместување на Младински 
центар Битола во простории на општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на одлуката за давање согласност за сместу-
вање на Младински центар Битола во 
простории на општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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СТР. 4 

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од 
Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник 
на РМ” бр.5/2002), 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), a во врска со член 22 
од Законот за Младинско учество и мла-
дински политики (Сл. Весник на РСМ 
10/20), и Правилникот за стандарди за 
квалитет на младинските центри бр.12-
923/1 од 07.04.2021 година донесен од 
Агенција за млади и спорт, Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.08.2022 година, донесе 

О Д Л У К А  
за дополнување на одлуката за давање 
согласност за сместување на Младински 
центар Битола во простории на општина 

Битола 

Член 1 
Во Одлуката за давање согласност за 

сместување на Младински центар Битола во 
простории на општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.3/22), во 
член 1 став 1 зборовите „КП.бр.16577 на ул. 
Крушевска бр.5 на кат К 1 со намена на 
зграда Б4-6 со површина 118м2“ се замену-
ваат со зборовите „КП бр.16577, на ул. 
Крушевска бр.5, КО Битола 3, зграда 1, влез 
2, сутерен со вкупна површина од 104 м2 и 
зграда 1, влез 2, кат 1 со вкупна површина 
од 104 м2, со намена на зграда Б4-6“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/5                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 изменување 
на Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување 
на Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во Општината Битола, 
донесена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на ден 15.08.2022 
година. 

Бр. 08-900/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” број 
5/2002), член 2 став 2 од Законот за кому-
налните такси („Службен весник на Репу-
блика Македонија” број 61/2004, 64/2005, 
92/2007, 123/12, 154/15, 192/15, 23/16 и 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија” број 151/21) и член 22 точка 26 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ бр. 
10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.08.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за утврдување 

на висината на комуналните такси во 
Општината Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината 

на комуналните такси во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
број 9/2005, 20/2007, 17/2008, 14/19 и 8/21), 
во член 2, во тарифниот број 1 точката в) се 
менува и гласи: 

 
„в) деловните простории на трговските 

друштва и другите правни лица од областа 
на производството, прометот и услугите 
5.000 ден., 

– освен за продавници, киосци, деловни 
единици и слично за кои таксата изнесува 
2.000 ден. 
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СТР. 5

– деловни простории на правни лица од 
комуналните дејности 3.000 ден. 

– деловни простории на трговските 
друштва и другите правни лица, како и на 
откупните пунктови кои дејствуваат 
повремено 3.000 ден.“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на  

Општината Битола“. 

Бр.09-140/6                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Програмата за 

доделување на финансиска помош и 
определување на правила и критериуми 
за доделување на финансиска помош од 

буџетот на Општина Битола 

1. Ја објавувам Програмата за доделу-
вање на финансиска помош и определување 
на правила и критериуми за доделување на 
финансиска помош од буџетот на Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа( „службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола, „службен гласник на 
Општината Битола“ бр10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
15.08.2022 година , донесе: 

П Р О Г Р А М А 
за доделување на финансиска помош и 

определување направила и критериуми за 
доделување на финансиска помош од 

буџетот на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува доделува-

њето на финансиски средства од буџетот на 
Општина Битола за лицата од ранлива 
категорија и социјален ризик. 

Права на добивање на финансиска по-
мош ќе имаат лицата од следниве групи: 

 
I Лица со ризици по здравјето со 

социјален статус  
II Лица од социјален ризик и 
III Физички лица кај кои се јавува 

потреба од средства заради итност и 
сериозност  

 
Член 2 

Финансиската поддршка можат да доби-
ваат само оние лица кои ќе достават комп-
летна документација до Општина Битола. 

 
Член 3 

Градоначалникот доделува средства во 
текот на целата година во зависност од 
планираните средства во програмата ДО – 
Градоначалник. 

 
Член 4 

Доделувањето на еднократната парична 
помош ќе биде врз основа на предлог на 
Комисијата за финансирање и буџет од 
советот на општината до Градоначалникот .  

 
Член 5 

Комисијата за финансирање и буџет од 
Советот на Општина Битола предлага до 
Градоначалникот доделување на финан-
сиски средства на ранливите категории врз 
основа на планираните средства во буџетот 
на Општина Битола во програмата АО – 
Совет на Општина Битола , и тоа 60% во 
првите 6 месеци и 40 % во наредните 6 
месеци. 

 
Член 6 

Финансирањето од буџетот на Општина 
Битола се состои од еднократна парична 
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помош односно финансиските средства кои 
можат да ги добијат барателите, се сведу-
ваат во 5 категории и тоа: 

 
1 категорија - до 5.000 ден. 
2 категорија - од 5.000 ден. до 10.000 ден. 
3 категорија - од 10.000 ден. до 15.000 ден. 
4 категорија - од 15.000 ден. до 30.000 ден. 
5 категорија - од 30.000 ден. до 50.000 ден. 

 
Член 7 

Потребни документи:  
I Лица со ризици по здравјето со 
социјален статус 
1 подгрупа – Лица со трајна болест со 

социјален статус да ги достават следниве 
документи: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• медицинска документација (извештаи 
од специјалисти, докази за тековни 
трошоци не постари од 12 месеци), 
медицинска документација за прогре-
сивен тек или оперативен зафат. 

• копија од трансакциска сметка, 
• потврда од АВРМ или ЦСР 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
1 категорија – до 5. 000 денари 
3 категорија – од 10.000 до 15.000 денари 
5 категорија – од 30.000 до 50.000 денари 
(прогресивен тек или оперативен зафат) 

 
2 подгрупа – Лица со варијабилни бо-

лести со социјален статус (лица со 
трошоци од оперативен зафат или пред 
оперативен зафат) да ги достават следниве 
документи : 

•  барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• медицинска документација не постара 
од 12 месеци (извештаи од специја-
листи, отпусно писмо – од извршен 
оперативен зафат или користење на 
болнички услуги), 

• потврда или доказ дека е закажан 
оперативен зафат, 

• копија од трансакциска сметка, 
• потврда од АВРМ или ЦСР 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
 

1 категорија – до 5. 000 денари 
2 категорија – од 5.000 до 10 000 денари 

(анализи и терапија) 
3 категорија од 10.000 до 15.000 денари 

(лекување со оперативен зафат во 
државата) 

4 категорија од 15.000 до 30.000 денари 
(лекување надвор од државата) 

5 категорија од 30.000 до 50.000 денари 
(лекување со оперативен  зафат надвор 
од државата) 
 
II Лица од социјален ризик  
1 подгрупа – Лица кои користат соци-

јална заштита да ги достават следниве 
документи: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• потврда или решение дека се корис-
ници на СПП од Центар за социјална 
работа и потврда од Агенција за вра-
ботување 

• копија од трансакциска сметка 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
1 категорија до 5.000 денари 
2 категорија од 5.000 до 10 000 денари  

  
2 подгрупа – Лица со попречености да 

ги достават следниве документи: 
• барање до Општина Битола (да содр-

жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• наод и мислење од стручна комисија, 
потврда од ЦСР 

• копија од трансакциска сметка 
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На барателите од оваа подгрупа можат да 
му се доделуваат средства од: 
1 категорија до 5.000 денари 
2 категорија од 5.000 до 10.000 денари 

(лица со полесен хендикеп) 
3 категорија од 10.000 до 15.000 денари 

(лица со потежок хендикеп и најтежок 
хендикеп) и деца со попреченост 
корисници на додаток од ЦСР  

  
3 подгрупа – Многудетни семејства 

кои што имаат минимални парични 
примања или се без никакви приходи да 
ги достават следниве документи: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• извод од матичната книга на родените 
за сите деца, 

• копија од трансакциска сметка 
• потврда за приходи од УЈП, потврда 

од Агенција за вработување 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
1 категорија до 5.000 денари 
2 категорија – од 5.000 до 10.000 денари  

(3 деца со примања до 3000 денари) 
3 категорија – од 10.000 до 15.000 денари 

(три и повеќе деца, без примања на име 
плати) 
 
4 подгрупа – Невработени самохрани 

родители да ги достават следниве доку-
менти: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• потврда дека се самохрани родители, 
• потврда од Агенција за вработување, 
• копија од трансакциска сметка 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
1 категорија до 5.000 денари 
2 категорија – од 5.000 до 10. 000 денари 

(1 дете, невработен родител ) 

3 категорија од 10. 000 до 15. 000 денари 
(две и повеќе деца, невработен родител) 
 
5 подгрупа – Деца без родители и 

родителска грижа (над 16 години) да ги 
достават следниве документи: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• копија од трансакциска сметка 
• потврда дека детето е без родители 
 
На барателите од оваа подгрупа можат да 

му се доделуваат средства од: 
1 категорија до 5.000 денари 
2 категорија од 5. 000 до 10. 000 денари  

 
III Физички лица кај кои се јавува 

потреба од средства заради итност и 
сериозност  

Барателите од оваа група да ги достават 
следните документи: 

• барање до Општина Битола (да содр-
жи име и презиме, матичен број, место 
на живеење и причина за основ на 
барањето), 

• копија од трансакциска сметка 
• соодветна документација 
 

Член 8 
Комисијата за финансии и буџет ги 

разгледува пристигнатите барања и ги 
категоризира врз основа на доставената 
документација. При одлучувањето во рам-
ките на предвидениот буџет приоритет 
имаат лицата кои воопшто немаат добиено 
средства од општината. Ист барател неможе 
да има 2 барања.  

Комисијата му предлага на Градона-
чалникот да ги реализира средствата за 
еднократна финансиска помош на 
физичките лица. 

 
Член 9 

Комисијата има право да го одбие дос-
тавеното барање доколку тоа не е поткре-
пено со соодветна документација или не е 
доставена дополнително документацијата 
која била побарана од барателот. 
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Член 10 
Доделените средства се пренесуваат на 

сметка на корисникот во согласност со 
финансиската можност на Општината за таа 
година . 

 
Член 11 

Одлуката влегува во сила на 01.01.2023 
година. 

Бр.09-140/7                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

усвојување на Завршната сметка за РК 
Еурофарм Пелистер и РК Еурофарм 

Пелистер 2 за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Завршната сметка за РК Еурофарм 
Пелистер и РК Еурофарм Пелистер 2 за 
2021 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на основа на 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 ден 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Завршната сметка за РК 

Еурофарм Пелистер и РК Еурофарм 
Пелистер 2 за 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Завршната сметка за 
РК Еурофарм Пелистер и РК Еурофарм 
Пелистер 2 за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/8                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 не 

усвојување на Завршната сметка за ФК 
Пелистер АД Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање на Завршната сметка за ФК Пелистер 
АД Битола за 2021 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на основа на 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 ден 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Завршната сметка за 
ФК Пелистер АД Битола за 2021 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Завршната сметка 
за ФК Пелистер АД Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/9                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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, 
донесува 

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

усвојување на Завршната сметка за КК 
Пелистер АД Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање на Завршната сметка за КК Пелистер 
АД Битола за 2021 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на основа на 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 ден 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Завршната сметка за 

КК Пелистер за 2021 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Завршната сметка 
за КК Пелистер АД Битола за 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/10                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
согласност на Одлуката за линеарно 

зголемување на платите на вработените 
во ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за линеарно зго-
лемување на платите на вработените во ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на РСМ“ 
бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од Зако-
нот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 15.08.2022 година., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
линеарно зголемување на платите на 
вработените во ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг 
Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
залинеарно зголемување на платите на 
вработените во ЈП за урбанистичко плани-
рање, проектирање и инженеринг Битола, 
донесена на Управен одбор бр.02-73 од 
04.08.2022 година. 

2. Решението влегува во сила  наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/11                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Одлуката за линеарно 
зголемување на платите во ЈППЈЛП 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Одлуката за линеарно зголему-
вање на платите во ЈППЈЛП Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на РСМ“ 
бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од Зако-
нот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 15.08.2022 година., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
линеарно зголемување на платите во 

ЈППЈЛП Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за линеарно зголемување на платите во 
ЈППЈЛП Битола, донесена на Управен 
одбор бр.02-168/5 од 04.08.2022 година. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/12                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
согласност на Одлуката за линеарно 

зголемување на платите на вработените 
во ЈП СИЗ ЖАБЕНИ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за линеарно зго-
лемување на платите на вработените во ЈП 
СИЗ ЖАБЕНИ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на РСМ“ 
бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од За-
конот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 15.08.2022 година., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
линеарно зголемување на платите на 
вработените во ЈП СИЗ ЖАБЕНИ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за линеарно зголемување на платите на 
вработените во ЈП СИЗ ЖАБЕНИ Битола, 
донесена на Управен одбор бр.0302/34/1 од 
29.07.2022 година. 
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2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/13                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

согласност на Одлуката за утврдување на 
цени за хоризонтално обележување на 

надолжна и напречна сообраќајна 
сигнализација (ЈППЈЛП Битола) 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
цени за хоризонтално обележување на на-
должна и напречна сообраќајна сигнали-
зација (ЈППЈЛП Битола), донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
15.08.2022 година., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на цени за хоризонтално 
обележување на надолжна и напречна 
сообраќајна сигнализација (ЈППЈЛП 

Битола) 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на цени за хоризонтално 
обележување на надолжна и напречна соо-
браќајна сигнализација (ЈППЈЛП Битола), 
донесена на Управен одбор бр.002-168/4 од 
04.08.2022година. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/14                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 усвојување на 
Ценовникот на ЈП Комуналец Битола за 

изведување на инсталации за 
осветлување, заведен под Бр.02-394/1 од 

03.08.2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Решението за давање на согласност на 
Одлуката за усвојување на Ценовникот на 
ЈП Комуналец Битола за изведување на 
инсталации за осветлување, заведен под 
Бр.02-394/1 од 03.08.2022 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 ден 
15.08.2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
усвојување на Ценовникот на ЈП 

Комуналец Битола за изведување на 
инсталации за осветлување, заведен под 

Бр.02-394/1 од 03.08.2022 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
Одлуката за измена на Ценовникот на ЈП 
Комуналец Битола за изведување на 
инсталации за осветлување, заведен под 
Бр.02-394/1 од 03.08.2022 година, донесена 
од УО на ЈП Комуналец Битола бр.02-397/5 
од 04.08.2022год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/15                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 усвојување на 
Ценовникот на ЈП Комуналец Битола за 
изведување на патерно уредување, 

заведен под Бр.02-393/1 од 03.08.2022 
година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Решението за давање на согласност на 
Одлуката за усвојување на Ценовникот на 
ЈП Комуналец Битола за изведување на 
патерно уредување, заведен под Бр.02-393/1 
од 03.08.2022 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 ден 
15.08.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
усвојување на Ценовникот на ЈП 

Комуналец Битола за изведување на 
патерно уредување, заведен под  
Бр.02-393/1 од 03.08.2022 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
Одлуката за измена на Ценовникот на ЈП 
Комуналец Битола за изведување на па-
терно уредување, заведен под Бр.02-393/1 
од 03.08.2022 година, донесена од УО на ЈП 
Комуналец Битола бр. 02-397/6 од 
04.08.2022 год. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
согласност на Одлуката за поднесување 
на барање за донесување на Одлука на 
Совет на општина Битола за склучување 
на договори на Општина Битола со ЈП 
Комуналец Битола за реализација на 

Програмата за изградба на други објекти 
со примена на Член 24 од ЗЈН 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Решението за давање согласност на 
Одлуката за поднесување на барање за 
донесување на Одлука на Совет на општина 
Битола за склучување на договори на 
Општина Битола со ЈП Комуналец Битола 
за реализација на Програмата за изградба на 
други објекти со примена на Член 24 од 
ЗЈН, донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. бр.10/05,17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 15.08.2022 
година, донесе 

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

поднесување на барање за донесување на 
Одлука на Совет на општина Битола за 
склучување на договори на Општина 
Битола со ЈП Комуналец Битола за 

реализација на Програмата за изградба на 
други објекти со примена  

на Член 24 од ЗЈН 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за поднесување на барање за донесување на 
Одлука на Совет на општина Битола за 
склучување на договори на Општина Би-
тола со ЈП Комуналец Битола за реализација 
на Програмата за изградба на други објекти 
со примена на Член 24 од ЗЈН, бр.02-397/7 
од 04.08.2022 година, донесена од Управ-
ниот одбор на претпријатието. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/17                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 склучување 

договори на Општина Битола со ЈП 
„Комуналец“ – Битола за реализација на 
Програмата донесена од Советот на 

Општината Битола за развојни планови со 
примена на член 24 од ЗЈН 

1. Ја објавувам Одлуката за склучување 
договори на Општина Битола со ЈП „Кому-
налец“ – Битола за реализација на Програ-
мата донесена од Советот на Општината 
Битола за развојни планови со примена на 
член 24 од ЗЈН, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 11 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96,...64/18 и 
35/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 70 
од Статутот на Општина 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 15.08.2022 година, донесе 

О Д Л У К А  
за склучување договори на Општина 
Битола со ЈП „Комуналец“ – Битола за 
реализација на Програмата донесена од 
Советот на Општината Битола за развојни 
планови со примена на член 24 од ЗЈН 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека склучу-

вањето на договори на Општина Битола со 
ЈП „Комуналец“ – Битола за реализција на 
Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за развојни планови, ќе 
се врши со примена на член 24 од ЗЈН 
(„Службен весник на РМ” бр.24/19 и 
„Службен весник на РСМ” бр.87/21). 

 
Член 2 

Изведувањето на работите за реализација 
на Програмата донесена од Советот на 
Општината Битола за развојни планови ќе 
се врши согласно Одлуката за усвојување 
на Ценовник донесена од Управниот Одбор 
на ЈП „Комуналец“ – Битола заведена со 
бр.02-397/6 од 04.08.2022 година. 

 
Член 3 

До промени во Ценовникот може да дој-
де со согласност на ЈП „Комуналец“ – Би-
тола и Општина Битола во случај да има 
зголемување на цените на услугите повеќе 
од 5 % најмногу до објавениот процент од 
Заводот за статистика. 

Намалување на цените ќе се врши со 
веродостојни докази-ценовници на произво-
дители или трговци со материјали. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/18                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 донесување 

на Техничка исправка за ГП Бр. 16 во 
Табела за нумерички податоци од 

графичките прилози Синтезен план лист 
бр. 1 во Детален урбанистички план за 
Месна Заедница „Даме Груев Блок 18“ – 
Општина Битола (2006-2011) со техн.  

Бр. 041/09 од 11.12.2008 година донесен 
со Одлука на Совет на Општина Битола  
Бр. 07-939/4 од 04.05.2006 година 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на Техничка исправка за ГП Бр. 16 во 
Табела за нумерички податоци од гра-
фичките прилози Синтезен план лист бр. 
1 во Детален урбанистички план за Месна 
Заедница ,,Даме Груев Блок 18,, – Општина 
Битола (2006-2011) со техн. Бр. 041/09 од 
11.12.2008 година донесен со Одлука на 
Совет на Општина Битола Бр. 07-939/4 од 
04.05.2006 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 Законот за 

урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ Бр.132/20) 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 
5/21), Советот на Општина Битола на 
Седницата одржана на 15.08.2022 година 
донесе: 

О Д Л У К А 
за донесување на Техничка исправка за ГП 
Бр. 16 во Табела за нумерички податоци 
од графичките прилози Синтезен план 

лист бр. 1 во Детален урбанистички план 
за Месна Заедница ,,Даме Груев Блок 18,, 
– Општина Битола (2006-2011) со техн. Бр. 
041/09 од 11.12.2008 година донесен со 
Одлука на Совет на Општина Битола Бр. 

07-939/4 од 04.05.2006 година 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Техничка исправка за ГП Бр. 16 во 
Табела за нумерички податоци од гра-
фичките прилози Синтезен план лист бр. 
1 во Детален урбанистички план за Месна 
Заедница ,,Даме Груев Блок 18“ – Општина 
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Битола (2006-2011) со техн. Бр. 041/09 од 
11.12.2008 година, донесен со Одлука на 
Совет на Општина Битола Бр. 07-939/4 од 
04.05.2006 година. 

Техничката исправка е со техн. Бр. 01/02 
од 01.2022 јули 2022 година, изработена од 
УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА ЈЕРЧИЌ 
дооел Битола доставена преку информа-
цискиот систем е-урбанизам под Бр. 44718 

 
Член 2 

Техничка исправка е составен дел на 
Детален урбанистички план за Детален 
урбанистички план Месна Заедница ,,Даме 
Груев Блок 18,, – Општина Битола (2006-
2011) со техн. Бр. 041/09 од 11.12.2008 го-
дина, донесен со Одлука на Совет на 
Општина Битола Бр. 07-939/4 од 04.05.2006 
година 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/19                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Програмата за измена и 

дополнување на Програмата за 
финансирање на Урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Битола  
за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за финанси-
рање на Урбанистички планови на под-
рачјето на Општина Битола за 2022 година, 
донесена на седницата на Советот на Опш-

тината Битола одржана на ден 15.08.2022 
година. 

Бр. 08-900/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 39 и 40 од Законот за 

урбанистичко планирање (,,Службен весник 
на РСМ’’ бр. 32/20), член 22, став 1 точка 1 
и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
Р.М.’’ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
15.08.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата 

за финансирање и изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Битола за 2022 година 

1. Во Програмата за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 
година се врши измена и дополнување и тоа: 

 
Во точка 6 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН се додава подточкa: 

 
6.15 – УП вон опфат на урбанистички 

план за изградба на нов 0,4 KV кабелски 
вод на пат за с.Цапари низ КП 3188, КП 
116/1, КП 116/4, КП 3185 КО Цапари – вон 
– град, КП 1057, КП 1018 КО Ротино.  

 
6.16 – УП вон опфат на урбанистички 

план за изградба на објекти со намена А3.3 
– згради за престој на пензионери, стари и 
немоќни лица, КП бр.236/1, КО Буково. 

 
2. Програмата влегува во сила наредниот 

ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/20                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени на 

Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2022 до 

2024 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програмата за развојни планови на Општи-
на Битола за периодот од 2022 до 2024 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 21 и член 29 од 

Законот за буџетите (,,Службен весник на 
РМ“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12 и 192/15) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола (,,Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 15.08.2022 година, донесе 

ПРОГРАМА 
 за измени на Програма за Развојни 

планови на Општина Битола за периодот 
од 2022 до 2024 година 

1. Во Програмата за Развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2022 до 
2024 се вршат измени во Планираните 
расходи на Развојни програми по години од 
2022 до 2024 година и истите гласат: 

Програмата започнува со реализација во 
2022 г., а плановите опфатени со неа имат 
рок за реализрање во наредните 3 години, 
поточно заклучно со 2024 година. Плани-
раните средства на оваа тригодишна развој-
на програма изнесуваат 734.847.854,00 

денари .(Прилог 1- составен дел на оваа 
програма) 

Средствата во висина од 238.723.116,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2022год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 335.661.538,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2023год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 160.463.200,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2024год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Измените се вршат заради дополнување 
на програмата со нова буџетска програма 
ЈL за Изградба на други објекти (парк), 
односно развојна програма JLА за Изград-
ба на парк под реден број 27, во која 
средствата се распределени како што е 
прикажано во Прилог 1. 

Во КАМ програмата за Културно тво-
рештво и манифестации (Капитални трошо-
ци) (Партерно уредување на офицерски 
дом) во 2023 година се дообезбедуваат 
уште 3.360.000,00 денари заради тоа што во 
постапка за јавна набавка сите понуди беа 
со повисоки износи од проектираните, па 
поради тоа постапката ќе треба да се се 
повтори.  

Во КАR програмата за Културно тво-
рештво и манифестации (Капитални 
трошоци) (Набавка, транспорт и монтажа 
на канделабри) во 2023 година се дообез-
бедуваат уште 2.000.000,00 денари заради 
тоа што во постапка за јавна набавка сите 
понуди беа со повисоки износи од проек-
тираните, па поради тоа постапката ќе треба 
да се се повтори.  

Динамиката на реализацијата на целата 
програма, со утврдување на приоритет за 
реализација ја утврдува Градоначалникот и 
Комисијата за јавни и комунални дејности, 
а ја реализира Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште при Секторот за урбанизам, прос-
торно планирање и заштита на животната 
средина, комуналните дејности и уредување 
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на градежното земјиште на Општина 
Битола. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на гра-
дежното земјиште при Секторот за урбани-
зам, просторно планирање и заштита на жи-
вотната средина, комуналните дејности и 
уредување на градежното земјиште на 
Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила наред-
ниот ден по објавување во „Службен глас-
ник на Општината Битола“, а ќе се приме-
нува до крајот на наредната годината, 
односно до донесување на наредната 
Програма за Развојни планови, и ќе се 
објави во „Службен гласник на Општината 
Битола“. 

Бр.09-140/21                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ  НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2022 до 2024 година 
 

Ред.  
бр. 

Име на 
буџетска 
програма 

Име на 
развојна 
програма 

Планирани работи за изведување 
Износ за 2022 во 

ден 
Износ за 2023во 

ден 
Износ за 2023 во 

ден 

 
JD 

 
Изградба и реконструкција на улици и локални 
патишта    

1  JDI Реконструкција на улица „Илинденска“ 8.530.941,00 0,00 0,00 

2  JDA Реконструкција на дел од улица „Довлеџик“ 10.630.520,00 0,00 0,00 

3  JDB 
Реконструкција на мостот на р.Курделец на 
улица „Довлеџик“ 

10.378.100,00 0,00 0,00 

4  JDM 
Реконструкција на локален пат с.Трново-
с.Магарево 

9.681.076,00 0,00 0,00 

5  JDK Реконструкција на улица „Булевар 1-ви Мај“ 1.703.553,00 7.062.267,00 0,00 

6  JDL Реконструкција на улица „Солунска “ 13.094.636,00 0,00 0,00 

7  ЈDV Изградба на ул.„СТУ3“ во АРМ 1.000.000,00 11.044.921,00 0,00 

8  JDG Изградба на улици во с.Логоварди 7.079.336,00 0,00 0,00 

9  JDR Реконструкција на улица „2-ри Август“ 2.905.813,00 0,00 0,00 

10  JDE 
Изградба на дел од улица „Крушевска 
Република“ 

13.116.000,00 6.000.000,00 0,00 

11  JDF Реконструкција на улица „Македонска Фаланга“ 7.910.030,00 6.000.000,00 0,00 

12  JDJ Реконструкција на улица „7-ми Јули“ 3.503.000,00 4.000.000,00 0,00 

13  JDP 
Реконструкција на улица „Наум Наумовски 
Борче“ 

5.481.555,00 6.000.000,00 0,00 

14  JDT Изградба на ул.„СТУ1“ во АРМ Четврт 1 100.000,00 4.128.240,00 0,00 

15  JDD Изградба на ул.„СРУ5“ во АРМ Четврт1 353.720,00 4.230.077,00 0,00 

       

 
КА 

 
Културно творештво и манифестации (капитални 
трошоци)    

14  КАM Партерено уредување околу Офицерски дом 6.415.570,00 8.584.430,00 0,00 

15  КАR Набавка, транспорт и монтажа на канделабри 2.336.000,00 3.664.000,00 0,00 

       

 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

16  LAA Реконструкција на други објекти 86.962.817,00 42.860.050,00 0,00 

17  LAВ 
Изградба на мултифункционален спортски 
комплекс 

500.000,00 105.650.000,00 78.350.000,00 
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 GD  Енергетика    

18  GDA Гасификација на Општина Битола 0,00 58.000.000,00 71.863.200,00 

       

 VA  
Изградба на други објекти (Социјална заштита и 
заштита на деца) 

   

19  VAA Изградба на детска градинка во АРМ 29.839.407,00 30.000.000,00 0,00 

       

 JI  
Изградба и реконструкција на системи за 
одведување и прочистување на отпадни води 

   

20  JIM 
Реконструкција на атмосферска канализациона 
мрежа на ул„Довлеџик“ 

2.100.000,00 0,00 0,00 

21  JIV 
Изградба на атмосферска канализациона мрежа 
на ул.„СТУ3“ во АРМ 

287.660,00 1.500.000,00 0,00 

22  JIA 
Реконструкција на канализациона мрежа на 
ул.„2-ри Август“ 

650.000,00 0,00 0,00 

23  JIS 
Реконструкција на фекална канализациона мрежа 
на ул.„Булевар 1-ви Мај“ 

3.588.995,00 0,00 0,00 

       

 JG  
Изградба и реконструкција на системи за 
водоснабдување 

   

24  JGM 
Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул„Булевар 1-ви Мај“ 

3.000.000,00 2.937.733,00 0,00 

25  JGA 
Реконструкција на водоводна мрежа на ул.„2-ри 
Август“ 

1.074.387,00 0,00 0,00 

       

 WA  
Изградба на други објекти (Противпожарна 
заштита) 

   

26  WAA 
Изградба на објект на противпожарна единица во 
АРМ 

500.000,00 20.000.000,00 10.250.000,00 

       

 JL  Изградба на други објекти (Пaрк)    

27  JLA Изградба на парк 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 

       

   Вкупно по години: 238.723.116,00 335.661.538,00 160.463.200,00 

   Се вкупно: 734.847.854,00 

 
 
 
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 измена и 

дополнување на Програмата  за 
уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 

година 

1. Ја објавувам Програма за измена и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 

на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 94 став (4) од Законот 

за градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ”бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16, 190/16 и 275/19) и член 22 точка 9 
од Статутот на Општина Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола”бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 15.08.2022 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата 
за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 

година 

1. Во Програмата за уредување на гра-
дежно земјиште на подрачјето на Општина 
Битола за 2022 година („Службен Гласник 

на Општина Битола“ бр.22/2021, бр.05/2022, 
бр.07/2022, бр.08/2022 и бр.09/2022) се 
вршат измени и дополнувања во делот на 
Планирани расходи за реализација на 
Програмата за уредување на градежно 
земјиште за 2022година и после извршените 
измени истите гласат: 

 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

нaПрограмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година 
 

ред. бр. шифра Извор на приходи Буџет 2022 
I измени и 

дополнување 

II измени и 
дополнување (I 

Ребаланс) 

IV измени и 
дополнување 

V измени и 
дополнување 

1. 717137 
Надоместок за 
уредување на 
градежното земјиште 

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 

2. 713311 
Данок на промет на 
недвижности 

66.000.000,00 60.400.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 100.153.614,00 100.153.614,00 

4. 742144 Донации од ЕУ 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 

5. 713111 
Данок на имот од 
физички лица 

1.779.852,00 1.779.852,00 42.615,00 42.615,00 42.615,00 

6. 718138 

Надоместок за 
производство на 
електрична енергја од 
фосилни горива 

0,00 0,00 15.124.445,00 15.124.445,00 15.124.445,00 

  ВКУПНО: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 203.243.831,00 197.243.831,00 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година 
 

Ред. 
број 

Прог-
рама 

Буџет Ставка 
Планирани работи за 

изведување 
Буџет 2022 

I измени и 
дополнување 

II измени и 
дополнување 
(I Ребаланс) 

III измени и 
дополнување 

IV измени и 
дополнување 

V измени и 
дополнување 

1. ЈД0 
Основен 
буџет 

482120 
Изградба на улици, 
патишта и автопати 

36.329.321,00 37.559.321,00 15.572.819,00 15.572.819,00 15.572.819,00 15.572.819,00 

1.1    
дел од ул.„Крушевска 
Република“ во АРМ 

19.200.000,00 19.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2    Локален пат за с.Дихово 5.697.913,00 5.639.044,00 5.639.044,00 5.639.044,00 5.639.044,00 5.639.044,00 

1.3    ул.„Стара Чешма“ 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 

1.4    ул.„16-та“ 5.000.000,00 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 

1.5    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.970.502,00 2.970.502,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

           

2. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482320 

Изградба на с-ми за 
одведување 
ипречистување на 
отпадни води 

2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 

2.1    ул.„16-та“ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

2.2    
Секундарна мрежа за 
колектор Б.чешма-
Ц.петли 

0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 

2.3    ул.„Ѓорги Димитров“ 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

          

3. РА 
Фосилни 
горива 

482320 

Изградба на с-ми за 
одведување и 
пречистување на 
отпадни води 

10.235.538,00 10.235.538,00 12.182.430,00 12.182.430,00 13.282.430,00 13.282.430,00 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 18.08.2022 

 

СТР. 20 

3.1    
Секундарна мрежа за 
колектор Б.чешма-
Ц.петли 

7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2    ул.„Ѓорги Димитров“ 2,835.538,00 2,835.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3    Колектор за с.Брусник 0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 

3.4    
Фекална канализациона 
мрежа на ул. СТУ3 во 
АРМ Четврт 1 

0,00 0,00 2.482.430,00 2.482.430,00 2.482.430,00 2.482.430,00 

3.5    

Фекална и атмосферска 
канализациона мрежа на 
ул.„СТУ1“ во АРМ 
Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

           

4. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482720 
Изградба на капацитети 
за водоснабдување 

334.651,00 334.651,00 100.000,00 100.000,00 996.280,00 996.280,00 

4.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 334.651,00 334.651,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

4.2    ул.„Довлеџик“ 0,00 0.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

4.3    
ул.„СРУ5“ во АРМ 
Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 453.109,00 453.109,00 

4.4    
ул.„СТУ1“ во АРМ 
Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 443.171,00 443.171,00 

           

5. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482920 
Изградба на други 
објекти 

6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.260.649,00 1.260.649,00 

5.1    Парк во Нова Битола 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 

5.2    Парк „Симпо“ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.649,00 1.260.649,00 

          

6. ГД0 
Основен
буџет 

482820 
Изградба на капацитети 
во енергетиката 

3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 

6.1    
Изградба на 
трафостаница кај стадион 
под „Тумбе Кафе“ 

3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 

           

7. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 Надзор над изградбата 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

           

    ВКУПНО I: 60.374.510,00 61.604.510,00 45.830.249,00 45.830.249,00 52.087.178,00 46.087.178,00 

           

8. ЈД0 
Основен 
буџет 

482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација на 
улици, патишта и 
автопати 

102.238.252,00 101.619.114,00 68.724.529,00 68.724.529,00 63.005.675,00 63.005.675,00 

8.1    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 

8.2    
Санација со гранитни 
плочки (Широк сокак и 
Стара чаршија) 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

8.3    
Санација на тротоари и 
улици со бехатон 

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 

8.4    
Санација на коловози со 
тампон 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

8.5    
Санација на ударни 
дупки со асфалт и камена 
коцка 

4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

8.6    
Санација на коловоз со 
пластичен асфалт 

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

8.7    
Реконструкција на дел од 
коловоз заради лизгање 
на земјиште с.Ореово 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

8.8    ул.„Македонска фаланга“ 13.910.030,00 13.910.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.9    ул.„Цане Василев“ 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 

8.10    ул.„Кленовец“ 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

8.11    
Рехабилитација на 
ул.„28-ма“ 

1.617.674,00 1.367.974,00 1.367.974,00 1.367.974,00 1.367.974,00 1.367.974,00 

8.12    
Рехабилитација на 
ул.„Даме Груев“ 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

8.13    
Рехабилитација на 
ул.„Вера Циривири 
Трена“ 

777.373.00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 
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8.14    
Рехабилитација на 
ул.„Брегалница“ 

1.489.449.00 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 

8.15    
Рехабилитација на 
ул.„Штипска“ 

1.011.820.00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 

8.16    
Рехабилитација на 
ул.„Христо Узунов“ 

2.710.226.00 2.301.542,00 2.301.542,00 2.301.542,00 2.301.542,00 2.301.542,00 

8.17    
Рехабилитација на 
ул.„Бранислав Нушиќ“ 

518.219.00 380.090,00 380.090,00 380.090,00 380.090,00 380.090,00 

8.18    
Банкини со коцка на 
локален пат с.Трново- с. 
Магарево 

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

8.19    
Банкини со коцка на 
локален пат за сТрново-
с.Магарево II фаза 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

8.20    
Реконструкција на 
локален пат за с.Брусник 

4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 

8.21    
Реконструкција на 
коловозот на мостот на р. 
Драгор кај Безистенот 

5.000.000,00 4.177.200,00 4.177.200,00 4.177.200,00 4.177.200,00 4.177.200,00 

8.22    
Реконструкција со 
доградба на локален пат 
за с.Буково 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 281.146,00 281.146,00 

8.23    
Реконструкција на 
коловоз на ул.„7-ми Јули“ 

7.503.000,00 7.503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.24    
Реконструкција на 
коловоз на ул. „Наум 
Наумовски Борче“ 

11.481.555,00 11.481.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.25    
Девијација на коловозот 
на мостот на р.Драгор на 
ул.„Довлеџик“ 

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

          

9. ЈДО Донации 482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација на 
улици, патишта и 
автопати 

3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 

9.1    
Реконструкција на 
коловоз на ул.„Струшка“ 
и ул.„Сутјеска“ 

3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 

           

10. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482330 

Реконструкција на с-ми 
за одведување и 
пречистување на 
отпадни води 

26.536.299,00 24.748.225,00 25.842.797,00 25.842.797,00 24.235.480,00 24.235.480,00 

10.1    
Машинско чистење на 
канали 

1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

10.2    
Чистење на корито на 
р.Драгор 

1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

10.3    
Санација на решетки и 
сливници 

2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

10.4    ул.„Македонска Фаланга“ 1.796.860,00 1.796.860,00 200.602,00 200.602,00 200.602,00 200.602,00 

10.5    ул.„Цане Василев“ 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 

10.6    
Септичка јама и дренажа 
во ОУ во с.Црнобуки 

699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 

10.7    
Канализационен 
приклучок на ОУ во 
с.Крклино 

77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 

10.8    ул.„Солунска“ 7.452.597,00 7.452.597,00 7.452.597,00 7.452.597,00 5.845.280,00 5.845.280,00 

10.9    
Реконструкција на 
каналот во АРМ 

6.299.970,00 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 

10.10    ул.„Стара чешма“ 309.170,00 309.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.11    
Дренажа на ул.„Наум 
Наумовски Борче“ 

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

10.12    

Реконструкција на 
атм.канализациона мрежа 
околу ОУ„Коле 
Канински“ 

0,00 2.169.560,00 2.169.560,00 2.169.560,00 2.169.560,00 2.169.560,00 

10.13    

Реконструкција на атм. 
канализациона мрежа и 
дренажа околу спортска 
сала во СОУ„Таки 
Даскалот“ 

0,00 454.964,00 454.964,00 454.964,00 454.964,00 454.964,00 
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11. ЈИ0 Донации 482330 

Реконструкција на с-ми 
за одведување и 
прочистување на 
отпадни води 

2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 

11.1    

Реконструкција на 
канализациоона мрежа на 
ул.„Струшка“ и 
ул.„Сутјеска“ 

2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 

           

12. РА 
Фосилни 
горива 

482330 

Реконструкција на с-ми 
за одведување и 
пречистување на 
отпадни води 

1.036.587,00 1.036.587,00 2.942.015,00 2.942.015,00 2.942.015,00 2.942.015,00 

12.1    ул.„Стара чешма“ 1.036.587,00 1.036.587,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 

12.2    ул.„Македонска Фаланга“ 0,00 0,00 1.596.258,00 1.596.258,00 1.596.258,00 1.596.258,00 

           

13. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482730 
Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

4.482.204,00 5.378.644,00 6.034.698,00 6.212.815,00 5.885.671,00 5.885.671,00 

13.1    

Реконструкција на 
водоводна мрежа и куќни 
приклучоци ул.„Цане 
Василев“ 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.345.527,00 2.345.527,00 2.345.527,00 2.345.527,00 

13.2    ул.„Солунска“ 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.155.060,00 2.155.060,00 

13.3    

Реконструкција на 
водоводна мрежа под 
мостот на р.Драгор кај 
Безистенот 

0,00 896.440,00 1.206.967,00 1.206.967,00 1.206.967,00 1.206.967,00 

13.4    
Девијација на водоводна 
линија во с. Логоварди 

0,00 0,00 0,00 106.614,00 106.614,00 106.614,00 

13.5    
Девијација на водоводна 
линија во с.Г. Оризари у. 
„8-ми Септември“ 

0,00 0,00 0,00 71.503,00 71.503,00 71.503,00 

           

14. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482930 
Реконструкција на 
други објекти 

26.612.000,00 21.292.772,00 21.592.772,00 21.414.655,00 18.964.655,00 18.964.655,00 

14.1    
Услуга од градежни 
машини 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

14.2    
Градежно-занаетчиски 
работи заедно со 
градежни материјали 

8.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 

14.2    

Санација и 
реконструкција на други 
објекти и инсталации при 
хитни и неодложни 
активности 

0,00 0,00 2.000.000,00 1.821.883,00 1.821.883,00 1.821.883,00 

14.3    
Реконструкција на пет 
железнички премини 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

14.4    
Ограда околу 
игралиштето во с.Лажец 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

14.5    
Санација на тоалети во 
ОУ во с. Кременица 

112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 

14.6    
Реконструкција на 
спортски терен во 
Брусничка населба 

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50.000,00 50.000,00 

14.7    
Санација на фасада и 
тавани во Спортска сала 
Боро Чурлевски 

6.000.000,00 4.680.772,00 4.680.772,00 4.680.772,00 4.680.772,00 4.580.772,00 

14.8    
Адаптација на мајчин 
дом (дел -учество на 
Општина Битола) 

3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 

14.9    

Студија за утврдување на 
состојбата на седум 
челични мостови на 
р.Драгор 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

14.10    
Реконструкција на 
планинарскиот дом на 
Копанки 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.11    
Реконструкција на јама за 
животни во с. Лажец 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

14.12    
Замена на дограма и под 
во објект на МЗ во с. 
Барешани 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
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15. ГД0 
Основен 
буџет 

482830 
Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

15.1    
Одржувње на с-ми за 
греење во објекти на О.Б-
ла 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

15.2    
Санација на радијаторско 
греење и котлара во 
Спортска сала 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

           

16. ЕА 
Основен 
буџет 

480190 
Купување на друга 
опрема 

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

16.1    
Столчиња за фудбалска 
трибина Тумбе Кафе 

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

           

17. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 
Надзор над 
реконструкцијата 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

    ВКУПНО II: 197.028.499,00 190.198.499,00 161.259.968,00 161.259.968,00 151.156.653,00 151.156.653,00 

           

    ВКУПНО I+II: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 207.090.217,00 203.243.831,00 197.243.831,00 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Програмата за измени и дополнувањата 

на Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Битола 
за 2022 година влегува во сила наредниот 
ден по објавување во ,,Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/22                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

усвојување Годишен Извештај за работата 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 

2021/2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 
2021/2022 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со 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 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен Извештај за 

работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за 
учебната 2021/2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола 
во учебната 2021/2022 година, предложен 
од Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги 
Сугарев“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/23                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 и 08/19), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Годишната Програма за работа 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 

2022/2023 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 
2022/2023 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на Опш-
тинта 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 15.08.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 

учебната 2022/2023 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2022/2023 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во„Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/24                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

усвојување Годишен Извештај за работата 
на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ 

с.Бистрица, Битола за учебната 2021/2022 
година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица, 
Битола за учебната 2021/2022 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со 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 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен Извештај за 

работата на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“с. Бистрица Битола за учебната 

2021/2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Крсте Петков Ми-
сирков“с.Бистрица, Битола во учебната 
2021/2022 година, предложен од Учи-
лишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“с.Бистрица, Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/25                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Годишната Програма за работа 
на ОУ „Крсте Петков Мисирков“  

с. Бистрица во учебната 2022/2023 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица во 
учебната 2022/2023 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ бр. 
161/19), а во врска со 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 15.08.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Крсте Петков Мисирков“с. 
Бистрица, Битола во учебната 2022/2023 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Крсте Петков Мисир-
ков“с.Бистрица, Битола во учебната 
2022/2023 година, предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Крсте Петков Мисир-
ков“с. Бистрица, Битола.  

 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во„Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/26                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 не 

усвојување Годишен Извештај за учебната 
2021/2022 година на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани, Битола за 

учебната 2021/2022 година 

Го објавувам Заклучокот за не усвојува-
ње Годишен Извештај за учебната 
2021/2022 година на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ бр. 
161/19), а во врска со 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 15.08.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Годишен Извештај за 

учебната 2021/2022 година на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани, 

Битола 
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1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишен Извештај 
за учебната 2021/2022 година на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани, 
Битола, предложен од Училишниот одбор 
на ОУ „Александар Турунџев“ с. Куку-
речани.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/27                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Александар Турунџев“ с. 
Кукуречани, Битола за учебната 

2022/2023 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани, 
Битола за учебната 2022/2023 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со 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 15.08.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Александар Турунџев“ 
с.Кукуречани, Битола во учебната 

2022/2023 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Александар Турунџев“ 
с.Кукуречани, Битола во учебната 
2022/2023 година, предложена од Учи-
лишниот одбор на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани, Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во„Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-140/28                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Ѓорги Суагрев“ 

Битола за 2023 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОУ „Ѓорги Суагрев“ Битола за 
2023 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 
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на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 15.08.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 

Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-176/1 од 
11.07.2022 год. на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола за 2023 година. . 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општина Битола”. 

Бр.09-140/29                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОЈУ Зоолошка Градина 

Битола за 2023 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОЈУ Зоолошка Градина Битола за 
2023 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 20–б од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 27/14...14/20) 
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 15.08.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Зоолошка Градина 

Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУ Зоолошка 
Градина Битола за 2023 година, бр.04-88/1 
од 06.07.2022 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-140/30                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план на ЈОУ Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2023 

година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈОУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“ Битола за 2023 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 210 од 
Законот за социјална заштита („Службен 
Весник на РСМ“ бр.104/19 и 163/21), а во 
врска со член 20–б од Законот за 
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вработените во јавниот сектор (,,Службен 
весник на РМ“ бр.27/14...14/20) 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 15.08.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУ Дом за стари лица 

„Сју Рајдер“Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“Битола за 2023 
година, бр.01-150/1 од 29.07.2022 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-140/31                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Горно Оризари 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 Горно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 

седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Пра-
вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Горно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-2162/2011, КП бр.424 КО 

Горно Оризари згр.бр.1 (А1-1) 
(Николовски Панде) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/32                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Лавци 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 Лавци во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Лавци 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.27-10981/2011, КП бр.100 КО 

Лавци згр.бр.1 (А1-1) (Талевски Горан) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/33                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
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ницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-921/2018, КП бр.460/4, 460/9, 

460/7 и 460/2 КО Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) 
(Димче Петровски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/34                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен 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 („Службен 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 15.08.2022 
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 
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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.27-11976/2011, КП бр.153/1 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) (Костовски 
Борче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/35                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-1670/2016, КП бр.596/2 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Славе Димовски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/36                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
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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 

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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-1673/2016, КП бр.699/2 КО 

Раштани згр.бр.2 (А1-1) (Јован Генески) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/37                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-411/2016, КП бр.272 КО 

Раштани згр.бр.1 (А4-3) (Трајко 
Пејковски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/38                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
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на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-2258/2011, КП бр.155/1 и 

155/3 КО Раштани згр.бр.1 (Г3) 
(Ристевски Зоран) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/39                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен 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 („Службен 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 15.08.2022 
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.27-1369/2018, КП бр.985 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Илиевски Јован и Костовска Јованка)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/40                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
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која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово вон.г.р во идна урбанистичко 

планска документација 

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 Дихово вон.г.р. во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-6888/2011, КП бр.7/3 КО 
Дихово вон. г.р згр.бр.1 (ПО), згр.бр.2 
(ПО), згр.бр.3 (А1), згр.бр.4 (ПО), згр.бр.5 
(ПО) и згр.бр.6 (ПО) (Јован Зулумовски)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/41                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Дихово во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
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документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-1272/2018, КП бр.837/3 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Ѓоргиевска 
Снежана)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/42                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-876/2018, КП бр.557/7 КО 

Дихово згр.бр.4 (А1-1) (Томе Симоновски)  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/43                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Битола 4 во идна урбанистичко планска 

документација 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Битола 4 во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Битола 4 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.27-3657/2011, КП бр.5195 КО 

Битола 4 згр.бр.1 (А1-1) (Петковски 
Николче)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/44                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација 
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Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Битола 5 во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општина Битола 
одржана на 16.08.2022 година.  

Бр. 08-900/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Битола 5 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.27-9754/2011, КП бр.82 КО 

Битола 5 згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А1-1), 
згр.бр.3 (А5-4), згр.бр.4 (А5-4) и згр.бр.5 
(А5-4) (Тодоровски Александар)  

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/45                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Брусник во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 16.08.2022 година.  

Бр. 08-900/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на 15.08.2022 
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 
Брусник 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.27-470/2016, КП бр.144 КО 

Брусник згр.бр.1 (А4-3) и згр.бр.2 (А4-3), 
(Благојче Бакалов)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/46                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-3634/2011, КП бр.599 КО 

Буково згр.бр.1 (Г-3), згр.бр.2 (Г-3), 
згр.бр.3 (Г-3) и згр.бр.4 (Г-3) (Борче 
Ѓоргиевски)  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/47                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-84/2018, КП бр.2405 и КП 

бр.2406 КО Буково згр.бр.1 (А1-1), 
(Каровски Томе)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/48                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Древеник во идна урбанистичко планска 

документација 
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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 Древеник во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 Древеник 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.27-1576/2018, КП бр.762 КО 

Древеник згр.бр.3 (А1-1), (Назим 
Древенику)  

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/49                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Олевени во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на 15.08.2022 
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.27-2935/2016, КП бр.693 КО 

Олевени згр.бр.1 (551), (МПЦ-ОА-
Преспанско-Пелагониска Православна 
Епархија, Битола)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/50                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-2924/2016, КП бр.691 КО 

Олевени згр.бр.1 (В5-1), (МПЦ-ОА-
Преспанско-Пелагониска Православна 
Епархија, Битола)  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/51                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-12057/2011, КП бр.453/2 и 

451/2 КО Карамани згр.бр.1 (А1-1), (Илче 
Српчански)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/52                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
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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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-12058/2011, КП бр.453/2 КО 

Карамани згр.бр.1 (А1-1), (Зоран 
Српчански)  

 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/53                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

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 Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на 15.08.2022 
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.27-12134/2011, КП бр.451/1 КО 

Карамани згр.бр.1 (А1-1), (Васко 
Српчански)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/54                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

 

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 Цапари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Цапари 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.27-1250/2018, КП бр.2336 КО 

Цапари згр.бр.1 (А1-1), (Веловски Пецо)  
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/55                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Стрежево во идна урбанистичко планска 

документација 

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 Стрежево во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Стрежево во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-2907/2016, КП бр.747 КО 

Стрежево згр.бр.1 (В5-1) и згр.бр. 2 (В5-1) 
(МПЦ-ОА-Преспанско-Пелагониска 
Епархија, Битола)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/56                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
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Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-2966/2016, КП бр.2237 КО 

Крклино згр.бр.2 (В5-1) и згр.бр.3 (В5-1) 
(МПЦ-ОА-Преспанско-Пелагониска 
Епархија, Битола)  

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/57                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Горно Орехово во идна урбанистичко 

планска документација 

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 Горно Орехово во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
ја донесе следната  
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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 
Горно Орехово 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.27-1668/2016, КП бр.342 КО 

Горно Орехово згр.бр.1 (А1-1) (Горан 
Питошка)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/58                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 

 
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 Трново во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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.27-1657/2016, КП бр.223 КО 

Трново згр.бр.1 (А1-1) (Сефедини Неџип)  
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/59                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 

документација 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправните 
објекти во идна урбанистичко планска 
документација ( КО Горно Оризари ) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената на бесправниот објект во 
КО Горно Оризари со намена А1 – дому-
вање и Б4-деловни намени (зграда бр.1) и со 
намена А5-4 – помошен објект (зграда бр.2), 
на земјиште со намена - спортски терени 
утврдена по ГУП на град Битола, и вкло-
пување на истите во идна урбанистичко 
планска документација.  

 
УП1 бр.27-3445/2011, КП бр.853 КО 

Горно Оризари згр.бр.1 (А1 и Б4) и 
згр.бр.2 (А5-4) (Бранко Начоски)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/60                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Кукуречани - 2 во идна урбанистичко 

планска документација 

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 Кукуречани - 2 во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
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седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-2611/2011, КП бр.2571 КО 

Кукуречани згр.бр.3 (А1) (Борче 
Ѓоршевски)  

УП1 бр.27-2610/2011, КП бр.2571 КО 
Кукуречани згр.бр.1 (А1) (Тоде 
Ѓоршевски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/61                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Ја објавувам Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 15.08.2022 година.  

Бр. 08-900/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 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 („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен 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 15.08.2022 
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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-8112/2011, КП бр.2107/2 и 

КП бр.5382 КО Кукуречани згр.бр.1 (А1-
1), згр.бр.2 (А5-1) и згр.бр.3 (А5-4) (Иво 
Лажиовски)  

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-140/62                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 давање во 
закуп со надоместок на недвижни ствари 
во сопственост на Општина Битола со 

електронско јавно наддавање 

Ја објавувам Одлуката за давање во закуп 
со надоместок на недвижни ствари во 
сопственост на Општина Битола со елек-
тронско јавно наддавање, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 од 

Законот за локална самоуправа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.5/02), 
член 36, член 37 и член 38 од Законот за 
користење и располагање со стварите во 

државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.78/15,..., и 
“Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр.101/19 и 275/19), член 22 став 
(1) точка 36 и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (“Службен гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 
и 19/20), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 15.08.2022 година ја 
донесе следнава 

О Д Л У К А 
за давање во закуп со надоместок на 
недвижни ствари во сопственост на 
Општина Битола со електронско јавно 

наддавање 

Член 1 
Со оваа Одлука на Советот на Општина 

Битола се даваат во закуп: 
– Киоск бр.1 со површина од 9,4 м2 

прибележан на КО 17573/1 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

– Киоск бр.4 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КО 17573/1 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

– Киоск бр.15 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КО 17573/1 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

 
Надоместокот за закупнина на недвиж-

ните ствари што се даваат во закуп изнесува 
0,5% од проценетата вредност на недвиж-
ната ствар и истата претставува почетна 
цена во постапката за електронско јавно 
наддавање. 

 
Член 2 

Се овластува градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со кој 
подетално ќе се регулира начинот на 
користење на објектите од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

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

Бр.09-140/63                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 усвојување 

на Програма за изведба на отворени 
спортски игралиштa на КП 5798,  

КО Битола 1/2 

Ја објавувам Одлуката за усвојување на 
Програма за изведба на отворени спортски 
игралиштa на КП 5798, КО Битола 1/2, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
15.08.2022 година. 

Бр. 08-900/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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 15.08.2022 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за изведба на 
отворени спортски игралиштa на КП 5798, 

КО Битола 1 / 2 

Член 1 
Согласно член 73 став 4 од Законот за 

градење, се врши усвојување на Програма. 
 

Член 2 
Одлука влегува во сила со денот на 

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

Бр.09-140/64                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 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 Иницијатива за 

доделување ваучери во износ од 4.000 
денари од страна на општината на деца 
кои ја започнуваат својата школска 

возраст  во прво одделение 

Ја објавувам Иницијатива за доделување 
ваучери во износ од 4.000 денари од страна 
на општината на деца кои ја започнуваат 
својата школска возраст во прво одделение, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 15.08.2022 
година. 

Бр. 08-900/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
18.08.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) 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 5/21), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.08.2022 година, донесе 

 

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

доделување ваучери во износ од 4.000 
денари од страна на општината на деца 
кои ја започнуваат својата школска 

возраст во прво одделение 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива за доде-
лување ваучери во износ од 4.000 денари од 
страна на општината на деца кои ја 
започнуваат својата школска возраст во 
прво одделение. 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

Бр.09-140/65                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.08.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 
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