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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ  НА СТАРОТО 

ГРАДСКО ЈАДРО НА БИТОЛА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ

Се прогласува Законот за прогласување на Старото градско јадро на Битола за културно 
наследство од особено значење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 
септември 2015 година.

 
Бр. 08-4540/1 Претседател

28 септември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА БИТОЛА ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
(1) Старото градско јадро на Битола, кое претставува споменична целина, се прогласува 

за културно наследство од особено значење, поткатегорија – големо значење. 
(2) Со прогласувањето на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола’’ за 

културно наследство од особено значење, се овозможува: 
- трајно зачувување на историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките, 

етнолошките и социолошките вредности на споменичната целина, како и на 
автентичноста, единственоста, разновидноста, интегралноста, староста, вкоренетоста и 
другите својства и содржини на самата целина;

- создавање поповолни услови за опстанок и задржување на интегритетот на сите 
податоци што таа целина ги носи во себе како сведоштво;

- ширење на сознанијата за вредностите, значењето и улогата на споменичната целина 
во културната идентификација; 

- оспособување на доброто да служи за задоволување на културните, научните, 
едукативните, естетските, верските, економските, туристичките и други потреби на 
граѓаните и

- спречување дејства, појави и влијанија со кои се врши или може да настане 
оштетување или деградирање на заштитената целина. 
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(3) Споменичната целина „Старо градско јадро на Битола’’, настаната во периодот на 
XV век врз урбана структура од среден век и со континуиран развој до XXI век, како 
културно наследство од особено значење, е добро од општ интерес за Република 
Македонија и ужива посебна заштита во согласност со овој закон, со Законот за заштита 
на културното наследство и со друг закон.  

Член 2
(1) Споменичната целина „Старо градско јадро на Битола’’ (во натамошниот текст: 

Старото градско јадро на Битола) има вкупна површина од 109,22 ха и е на надморска 
височина од 607 до 635 метри.

(2) Старото градско јадро на Битола се наоѓа на подрачјето од општината Битола и го 
зафаќа просторот со следниве координати: 

- најисточна точка  Х = 41° 01’ 51,50’’ Y = 21° 20’ 29,60’’,
- најјужна точка       Х = 41° 01’ 24,79’’ Y = 21° 20’ 21,30’’,
- најзападна точка  Х = 41° 01’ 56,01’’ Y = 21° 19’ 24,59’’,
- најсеверна точка  Х = 41° 02’ 06,26’’ Y = 21° 20’ 04,30’’.

Член 3
Старото градско јадро на Битола ги има следниве граници: 
- На исток границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, од пресечната точка на 

оската на улица „Гостиварска” (КП 2946) со оската на улица „Свети Наум” (КП 99999/14), 
како почетна точка на источната граница на доброто, и се движи во правец на југ по 
оската на улица „Свети Наум” до точката на сечење на правецот на нејзината оска со 
оската на улица „Иван Милутиновиќ” (КП 19302), свртува во правец на североисток и се 
движи по оската на улица „Иван Милутиновиќ” до точката на сечење со правецот на 
оската на улица „Иљо Џокановски” (КП 8219) северно од амамот „Дебој” каде што 
свртува и се движи во правец на југоисток по оската на улица „Иљо Џокановски” до 
точката на сечење со правецот на оската на улица „Прохор Пчински” (КП 8149), таму 
свртува и продолжува прво во правец на исток по оската на улица „Прохор Пчински” (КП 
8149), а потоа свртува и се движи по оската на нејзиниот југоисточен крак (КП 8192/2) до 
точката на сечење со оската на улица „Сремска” (КП 8172) каде што свртува и 
продолжува во правец на југозапад по оската на улица „Сремска” до точката на сечење со 
оската на улица „Жикица Јовановиќ-Шпанац” (КП 8372), свртува и се движи во правец на 
исток по оската на улица „Жикица Јовановиќ-Шпанац” до точката на сечење со северниот 
крак на улица „Александар Турунџев” (КП 8629), таму свртува и се движи во правец на 
југ по оската на тој крак до точката на сечење со оската на улица „15 Мај” (КП 99999/7), 
одново свртува и се движи во правец на исток по оската на улица „15 Мај” до точката на 
сечење на правецот на таа оска со оската на улица „Прилепска” (КП 1) каде што свртува и 
се движи во правец на југ по оската на улица „Прилепска”, продолжувајќи натаму во 
истиот правец преку северниот крак на булеварот „1 Мај” (КП 19358) и преку реката 
Драгор (КП 19249) по оската на мостот кај Сали до јужната страна на тој мост како дел од 
подрачјето на КО Битола 4. Потоа, границата продолжува на подрачјето на КО Битола 3, и 
тоа од јужната точка на оската на мостот кај Сали во правец на југ преку јужниот крак на 
булеварот „1 Мај” (КП 19335) и натаму по оската на улица „4 Ноември” (КП 19378) до 
точката на сечење со правецот на оската на улица „Блаже Рогузинарот” (КП 8842) каде 
што свртува и се движи во правец на запад по оската на улица „Блаже Рогузинарот” до 
точката на сечење со оската на улица „2 Август” (КП 99999/28), таму свртува и се движи 
во правец на југ по оската на улица „2 Август” до точката на сечење со оската на улица 
„Ѓуро Ѓаковиќ” (КП 99999/28), оттаму продолжува во правец на југозапад по оската на 
улица „Ѓуро Ѓаковиќ” до точката на сечење со оската на улица „Никола Тесла” (КП 
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99999/27) на јужниот дел од северниот крак на таа улица и од таа точка југозападно до 
точката на сечење со оската на ул. „Јане Христовски” (КП 99999/30), свртува во правец на 
југ и се движи по оската на улица „Јане Христовски” до точката на сечење со оската на 
улица „Борис Кидрич” (КП 19384), од каде што продолжува во правец на југоисток по 
оската на јужниот крак на улица „Никола Тесла” (КП 12135) со лачно свртување во правец 
на југ до пресечната точка со оската на улица „Михајло Бојаџиев” (КП 12150), 
продолжува по оската на таа улица во правец на југ до точката на сечење со оската на 
улица „Солунска” (КП 99999/6), таму свртува во правец на северозапад и се движи по 
оската на улица „Солунска” до пресечната точка со оската на улица „Вардарска”  каде што 
свртува во правец на југ и се движи по оската на улица „Вардарска” (КП 16726/2) до 
точката на сечење со оската на западниот крак на улица „Иво Рибар Лола” (КП 16703), од 
каде што продолжува со лачно свртување по оската на јужниот крак на улица „Иво Рибар 
Лола” (КП 16703) на југ до пресечната точка со оската на улица „Партизанска” (КП 
19424/1) како точка на сечење со јужната граница на доброто;

- На југ границата започнува на подрачјето на КО Битола 1-2, од пресечната точка со 
источната граница на доброто и се движи во правец на запад по оската на улица 
„Партизанска” (КП 19424/1) до точката на сечење со правецот определен паралелно со 
југозападната граница на КП 16699 на растојание од 10 м од неа како пресечна точка со 
западната граница на доброто;

- На запад границата започнува на подрачјето на КО Битола 1-2, од пресечната точка со 
јужната граница на доброто и продолжува на подрачјето на КО Битола 3 движејќи се прво 
во правец на северозапад на дел од КП 16698 на растојание од 10 метри паралелно со 
целата југозападна граница на КП 16699 до јужната граница  на КП 16692, а потоа по 
јужната и источната граница  на КП 16692 до точката на сечење на правецот на источната 
граница на таа КП со оската на улица „Питу Гули” (КП 19440), од каде што продолжува 
да се движи во правец на североисток по оската на улица „Питу Гули” и преку улицата 
„Климент Охридски” (КП 99999/7) натаму повторно по оската на кракот на улица „Питу 
Гули” (КП 16656) до точката на сечење со оската на улица „Солунска” (КП 19393), таму 
свртува во правец на запад и се движи по оската на улица „Солунска” до точката на 
сечење со оската на кракот на улица „Стив Наумов” (КП 12345), продолжува по оската на 
тој крак, ја сече улица „Климент Охридски” (КП 19395) и се движи во правец на запад по 
оската на улица „Стив Наумов” (КП 19407) до точката на сечење со оската на кракот на 
улица „Стив Наумов” (КП 13371), свртува и се движи во правец на југ по оската на таа 
улица до точката на сечење со оската на улица „Солунска” (КП 19393), свртува и се движи 
по оската на улица „Солунска” во правец на запад до точката на сечење со оската на улица 
„Стево Патако” (КП 13383/2), таму свртува и се движи во правец на североисток по оската 
на улица „Стево Патако” до точката на сечење со оската на улица „Стив Наумов” (КП 
19407), продолжува во правец на северозапад по оската на улица „Стив Наумов” до 
точката на сечење со оската на улица „Христо Ботев” (КП 19403), свртува во правец на 
североисток по оската на улица „Христо Ботев” до точката на сечење со оската на улица 
„Пепи Пупле” (КП 19401), продолжува по оската на таа улица до точката на сечење со 
оската на улица „Мара Јосифова” (КП 12733), се движи по оската на улица „Мара 
Јосифова” во правец на запад до точката на сечење со оската на улица „Пецо 
Божиновски”(КП 12706/2), таму свртува во правец на североисток и се движи по оската на 
таа улица до точката на сечење со оската на улица „Абдул Керим-паша” (КП 12706/1), од 
каде што свртува и се движи во правец на северозапад по оската на улицата „Абдул 
Керим-паша” со лачно свртување до точката на сечење со оската на улица „Цар Самоил” 
(КП 19400), продолжувајќи преку таа улица во правец на север по оската на улица 
„Трифун Пановски” (КП 99999/23), ја сече улица „Охридска” (КП 99999/23) и натаму во 
правец на север се движи по оската на улица „Трифун Пановски” (КП 7747) до точката на 



Службен весник на РМ, бр. 169 од 30.09.2015 година 

4 од 28

сечење со јужната граница на булеварот „1 Мај” (КП 19335) кај спојот со западната 
граница на КП 7746, оттаму свртува во правец на запад и се движи по јужната граница на 
булеварот „1 Мај” (КП 19335) до точката на сечење со оската на улица „Стив Наумов” 
(КП 6287), свртува во правец на север и се движи преку булеварот (КП 19335) до точката 
на сечење со оската на „Црн мост” на неговата јужна страна. Од таа точка, границата 
продолжува на подрачјето на КО Битола 4, прво по оската на „Црн мост” на реката Драгор 
(КП 19249) во правец на север и преку делот од улица „Девеани” (КП 19336), а потоа во 
правец на североисток по оската на улица „Драгорска” (КП 99999/21) до точката на 
сечење со оските на северниот и југоисточниот крак на таа улица како пресечна точка со 
северната граница на доброто;

- На север границата започнува од пресечната точка со западната граница на доброто на 
подрачјето на КО Битола 4 и се движи по оската на југоисточниот крак на улица 
„Драгорска” (КП 99999/21) до точката на сечење со оската на улица „7 Бригада” (КП 
99999/22), од каде што продолжува во правец на североисток по оската на таа улица до 
точката на сечење со улица „Мирче Ацев” (КП 99999/23), свртува во правец на север по 
оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица „Борка Талев” (КП 99999/24), 
продолжува по оската на улица „Борка Талев” и натаму по оската на кракот од улица 
„Димитар Влахов” (КП 99999/25), преку улица „Јане Сандански” (КП 19343) и натаму по 
оската на улица „Димитар Влахов” (КП 19292) до точката на сечење со оската на улица 
„Димитрије Туцовиќ” (КП 99999/16), по оската на таа улица во правец на југоисток и 
делот од улица „Сремска Митровица” (КП 2787/1) до точката на сечење со оската на 
улица „Свети Наум” (КП 99999/14) и по оската на делот од улицата „Свети Наум” до 
точката на сечење со источната граница на доброто како завршна точка на описот на 
границите на Старо градско јадро на Битола. 

Член 4
(1) Во составот на Старото градско јадро на Битола има четири урбани комплекси (во 

натамошниот текст: урбани комплекси), и тоа:
- Урбан комплекс – 1: „Стара чаршија“,
- Урбан комплекс – 2: „Широк сокак“,
- Урбан комплекс – 3: „Дрвен пазар“ и 
- Урбан комплекс – 4: „Булевар“. 
(2) Во Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“ постојат и посебно заштитеното добро 

- споменична целина „Стара битолска чаршија“ и други посебни недвижни добра 
заштитени како културно наследство врз основа на акт за заштита согласно со закон. 

(3) Во Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“ постојат и посебно заштитеното добро – 
споменична целина „Амбиентална улица Маршал Тито“ (улица „Широк сокак“) и други 
посебни недвижни добра заштитени како културно наследство врз основа на акт за 
заштита согласно со закон. 

(4) Во Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“ и во Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“ 
постојат и други посебни недвижни добра заштитени како културно наследство врз основа 
на акт за заштита согласно со закон.

(5) Урбаните комплекси во „Старото градско јадро на Битола“ имаат површина од:
1. Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“17,19 ха,
2. Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“ 33,12 ха,
3. Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“ 27,68 ха и
4. Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“ 31,23 ха.
(6) Урбаните комплекси во „Старото градско јадро на Битола“, секој од нив одделно, го 

зафаќаат просторот меѓу следниве крајни точки:
1. Урбан  комплекс – 1: „Стара чаршија
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- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 52.50’’ Y = 21° 20’ 29.51’’
- Најјужна точка: Х = 41° 01’ 45.66’’ Y = 21° 20’ 14.45’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 52.77’’ Y = 21° 20’ 04.02’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 02’ 02.40’’ Y = 21° 20’ 17.60’’
2. Урбан комплекс – 2: „Широк сокак“
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 34.70’’ Y = 21° 20’ 25.66’’
- Најјужна точка: Х = 41° 01’ 23.52’’ Y = 21° 20’ 09.18’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 49.25’’ Y = 21° 19’ 56.05’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 01’ 52.80’’ Y = 21° 20’ 04.00’’
3. Урбан комплекс – 3: „Дрвен пазар“
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 38.55’’ Y = 21° 20’ 03.64’’
- Најјужна точка:  Х = 41° 01’ 30.40’’ Y = 21° 19’ 55.03’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 45.35’’ Y = 21° 19’ 31.82’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 01’ 51.26’’ Y = 21° 19’ 32.22’’
4. Урбан комплекс – 4: „Булевар“
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 59.69’’ Y = 21° 20’ 13.63’’
- Најјужна точка:  Х = 41° 01’ 48.19’’ Y = 21° 19’ 49.12’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 53.46’’ Y = 21° 19’ 24.35’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 02’ 06.13’’ Y = 21° 20’ 04.54’’.

Член 5
(1) Граници на урбаните комплекси се:
1. Урбаниот комплекс „Стара чаршија“ во Старото градско јадро на Битола“ ги има 

следниве граници:
- Североисток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, северно од амамот 

„Дебој“, од пресечната точка на оската на улица „Иван Милутиновиќ“ (КП 19302) со 
оската на улица „Иљо Џокановски“ (КП 8219), како почетна точка на североисточната 
граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, и се движи по дел од источната 
граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво во правец 
на југоисток по оската на улица „Иљо Џокановски“ до точката на сечење со оската на 
улица „Прохор Пчински“ (КП 8149), потоа свртува и продолжува прво во правец на исток 
по оската на улица „Прохор Пчински“ (КП 8149), а потоа свртува и се движи по оската на 
нејзиниот југоисточен крак  (КП 8192/2) до точката на сечење со оската на улица 
„Сремска“ (КП 8172) каде што свртува и продолжува во правец на југозапад по оската на 
улица „Сремска“ до точката на сечење со оската на улица „Жикица Јовановиќ – Шпанац“ 
(КП 8372), свртува и се движи во правец на исток по оската на улица „Жикица Јовановиќ 
– Шпанац“ до точката на сечење со северниот крак на улица „Александар Турунџев“ (КП 
8629), таму свртува и се движи во правец на југ по оската на тој крак до точката на сечење 
со оската на улица „15 Мај“ (КП 99999/7), одново свртува и се движи во правец на исток 
по оската на улица „15 Мај“ до точката на сечење со оската на улица „Прилепска“ (КП 1), 
каде што свртува и се движи во правец на југ по оската на улица „Прилепска“ 
продолжувајќи натаму во истиот правец преку северниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 
19358) и преку реката Драгор (КП 19249) по оската на мостот кај Сали до јужната страна 
на тој мост, од каде што границата продолжува на подрачјето на КО Битола 3, во правец 
на југ преку јужниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 19335) и натаму по оската на улица „4 
Ноември“ (КП 19378) до точката на сечење со оската на улица „Блаже Рогузинарот“ (КП 
8842) како точка на сечење со југоисточната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара 
чаршија“;

- Југоисток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење 
со североисточната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, како почетна 
точка на југоисточ¬ната граница на тој урбан комплекс, и се движи по дел од источната 
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граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво во правец 
на запад по оската на улица „Блаже Рогузинарот“ (КП 8842) до точката на сечење со 
оската на улица „2 Август“ (КП 99999/28), потоа свртува и се движи во правец на југ по 
оската на улица „2 Август“ до точката на сечење со оската на улица „Ѓуро Ѓаковиќ“ (КП 
99999/28), оттаму продолжува во правец на југозапад по оската на улица „Ѓуро Ѓаковиќ“ 
до точката на сечење со оската на улица „Никола Тесла“ (КП 99999/27) на јужниот дел од 
северниот крак на таа улица и од таа точка југозападно до точката на сечење со оската на 
улица „Јане Христовски“ (КП 99999/30) како точка на сечење со југозападната граница на 
Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“;

- Југозапад: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење со 
југоисточната граница на Урбаниот ком¬плекс – 1: „Стара чаршија“, како почетна точка 
на југозапад¬ната граница на тој урбан комплекс, и се движи во правец на северозапад по 
оската на делот од улицата „Јане Христовски“ и натаму преку делот од улицата 
„Рузвелтова“ (КП 11452) продол¬жува по оската на улица „Добривоје Радосављевиќ“ (КП 
9059), до точката на сечење со оската на јужниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 19335), 
таму свртува и се движи во правец на запад по оската на тој крак на булеварот „1 Мај“ до 
пресекот со правецот на оската на мостот западно од Безистенот како точка на сечење со 
северозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“;

- Северозапад: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на 
сечење со југозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, како 
почетна точка на северозапад¬ната граница на тој урбан комплекс, и се движи на 
подрачјето на КО Битола 4, прво во правец на север преку реката Драгор (КП 19249) по 
оската на мостот западно од Безистенот и дел од северниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 
99999/26), а потоа свртува и продолжува во правец на североисток по оската на улица 
„Иван Милутиновиќ“ (КП 19302) до точката на сечење со североисточната граница на 
Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“ како завршна точка на описот на границите на 
тој урбан комплекс во споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“.

2. Урбаниот комплекс „Широк сокак“ во „Старото градско јадро на Битола“ ги има 
следниве граници:

- Исток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење на 
оската на јужниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 19335) и оската на улица „Добривоје 
Радосављевиќ“ (КП 9059), јужно од мостот источно од Безистенот, како почетна точка на 
источната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, и се движи во правец на 
југоисток по југозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, односно 
по оската на улица „Добривоје Радосављевиќ“ (КП 9059) и натаму преку делот на улица 
„Рузвелтова“ (КП 11452) до точката на сечење со оската на улица „Јане Христовски“ (КП 
99999/30), како пресечна точка со југоисточната граница на Урбаниот комплекс – 1: 
„Стара чаршија“, таму свртува и продолжува по дел од источната граница на 
споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво во правец на југ по 
оската на улица „Јане Христовски“ до точката на сечење со оската на улица „Борис 
Кидрич“ (КП 19384), а потоа во правец на југоисток по оската на јужниот крак на улица 
„Никола Тесла“ (КП 12135) со лачно свртување во правец на југ до пресечната точка со 
оската на улица „Михајло Бојаџиев“ (КП 12150), продолжува по оската на таа улица во 
правец на југ до точката на сечење со оската на улица „Солунска“ (КП 99999/6), таму 
свртува во правец на северозапад и се движи по оската на улица „Солунска“ до пресечната 
точка со оската на улица „Вардарска“ каде што свртува во правец на југ и се движи по 
оската на улица „Вардарска“ (КП 16726/2) до точката на сечење со оската на западниот 
крак на улица „Иво Рибар Лола“ (КП 16703), од каде што продолжува со лачно свртување 
по оската на јужниот крак на улица „Иво Рибар Лола“ (КП 16703) и натаму на југ на 
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подрачјето на КО Битола 1-2 до пресечната точка со оската на улица „Партизанска“ (КП 
19424/1) како точка на сечење со јужната граница на доброто, односно јужната граница на 
Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“;

- Југ: границата започнува на подрачјето на КО Битола 1-2, од пресечната точка со 
источната граница на доброто, односно источната граница на Урбаниот комплекс – 2: 
„Широк сокак“, како почетна точка на јужната граница на тој урбан комплекс, и се движи 
по јужната граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“ во правец на 
запад, односно по оската на дел од улицата „Партизанска“ (КП 19424/1) до точката на 
сечење со западната граница на доброто како пресечна точка со западната граница на 
Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“;

- Запад: границата започнува на подрачјето на КО Битола 1-2, од пресечната точка со 
јужната граница на доброто, односно јужната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк 
сокак“, како почетна точка на западната граница на тој урбан комплекс, и продолжува на 
подрачјето на КО Битола 3 по дел од западната граница на споменичната целина „Старо 
градско јадро на Битола“, односно прво во правец на северозапад на дел од КП 16698 на 
растојание од 10 метри паралелно со целата југозападна граница на КП 16699 до јужната 
граница на КП 16692, а потоа по јужната и источната граница на КП 16692 до точката на 
сечење со оската на улица „Питу Гули“ (КП 19440), од каде што продолжува да се движи 
по оската на улица „Питу Гули“ и преку улицата „Климент Охридски“ (КП 99999/7) 
натаму повторно по оската на кракот на улица „Питу Гули“ (КП 16656) до точката на 
сечење со оската на улица „Солунска“ (КП 19393), таму свртува во правец на запад и се 
движи по оската на улица „Солунска“ до точката на сечење со оската на кракот на улица 
„Стив Наумов“ (КП 12345) и продолжува по оската на тој крак до точката на сечење со 
оската на улица „Климент Охридски“ (КП 19395) каде што ја напушта западната граница 
на доброто и продолжува во правец на север низ јадрото, движејќи се прво по оската на 
улица „Климент Охридски“ (КП 19395) до точката на сечење со оската на улица 
„Ленинова“ (КП 19384), а потоа свртува во правец на запад и се движи по оската на улица 
„Ленинова“ до точката на сечење со оската на улица „Кирил и Методиј“ (КП 99999/25), 
таму свртува во правец на североисток и се движи по оската на улица „Кирил и Методиј“ 
до точката на сечење со оската на улица „Славко Лумбарковски“ (КП 19337) каде што 
свртува во правец на северозапад и се движи по оската на улица „Славко Лумбарковски“ и 
натаму преку проширувањето на улица „Стерјо Георгиев“ (КП 19398), со свртување во 
правец на север, продолжува по оската на северниот крак на таа улица (КП 7933) до 
точката на сечење со оската на улица „Цар Самоил“ (КП 19400) како пресечна точка со 
северната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“;

- Север: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од пресечната точка со 
западната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, како почетна точка на 
северната граница на тој урбан комплекс, и се движи во правец на североисток по оската 
на улица „Цар Самоил“ (КП 19400) и натаму по оската на улица „Петар Петровиќ – 
Његош“ (КП 7992) до точката на сечење со оската на јужниот крак на булеварот „1 Мај“ 
(КП 19335), продолжувајќи во правец на исток по оската на тој крак на булеварот „1 Мај“ 
до точката на сечење со северозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара 
чаршија“ и натаму во правец на исток по дел од булеварот „1 Мај“, што претставува дел 
од југозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, до точката на 
сечење со источната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“ како завршна 
точка на описот на границите на тој урбан комплекс во споменичната целина „Старо 
градско јадро на Битола“.

3. Урбаниот комплекс „Дрвен пазар“ во „Старото градско јадро на Битола“ ги има 
следниве граници:
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- Исток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење на 
западната и северната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, односно 
пресекот на оската на улицата „Цар Самоил“ (КП 19400) и северниот крак на улицата 
„Стерјо Георгиев“ (КП 7933), како почетна точка на источната граница на Урбаниот 
комплекс – 3: „Дрвен пазар“, и се движи во правец на југ по поголемиот дел од западната 
граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“ како заедничка граница, односно прво 
по оската на северниот крак на улицата „Стерјо Георгиев“ (КП 7933) и натаму преку 
проширувањето на улицата „Стерјо Георгиев“ (КП 19398), потоа, со свртување во правец 
на југоисток по оската на улица „Славко Лумбарковски“ (КП 19337), продолжува во 
правец на југозапад по оската на улица „Кирил и Методиј“ (КП 00000/25), па во правец на 
исток по оската на улица „Ленинова“ (КП 19384) и во правец на југозапад по оската на 
улица „Климент Охридски“ (КП 19395) до точката на сечење со оската на улица „Стив 
Наумов“ (КП 19407) како пресечна точка со западната граница на доброто, што 
претставува точка на сечење со јужната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“;

- Југ: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од пресечната точка со 
источната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, како почетна точка на 
јужната граница на тој урбан комплекс, и се движи во правец на запад по дел од западната 
граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво по оската 
на улица „Стив Наумов“ (КП 19407) до точката на сечење со оската на кракот на улица 
„Стив Наумов“ (КП 13371), потоа по оската на тој крак во правец на југ до точката на 
сечење со оската на улица „Солунска“ (КП 19393) каде што свртува во правец на запад и 
продолжува по оската на улица „Солунска“ до точката на сечење со оската на улица 
„Стево Патако“ (КП 13383/2) како пресечна точка со западната граница на Урбаниот 
комплекс – 3: „Дрвен пазар“;

- Запад: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење со 
јужната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, како почетна точка на 
западната граница на тој урбан комплекс, и се движи по поголемиот дел од западната 
граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво во правец 
на североисток по оската на улица „Стево Патако“ (КП 13383/2) до точката на сечење со 
оската на улица „Стив Наумов“ (КП 19407), потоа свртува во правец на северозапад и се 
движи по оската на улица „Стив Наумов“ до точката на сечење со оската на улица 
„Христо Ботев“ (КП 19403) каде што свртува во правец на североисток по оската на улица 
„Христо Ботев“ до точката на сечење со оската на улица „Пепи Пупле“ (КП 19401), 
продолжува по оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица „Мара 
Јосифова“ (КП 12733), се движи по оската на улица „Мара Јосифова“ во правец на запад 
до точката на сечење со оската на улица „Пецо Божиновски“ (КП 12706/2), таму свртува 
во правец на североисток и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со 
оската на улица „Абдул Керим – паша“ (КП 12706/1), од каде што свртува и се движи во 
правец на северозапад по оската на улицата „Абдул Керим-паша“ со лачно свртување до 
точката на сечење со оската на улица „Цар Самоил“ (КП 19400), продолжувајќи преку таа 
улица во правец на север по оската на јужниот дел на улицата „Трифун Пановски“ (КП 
99999/23) до точката на сечење со оската на улица „Охридска“ (КП 99999/33), како 
пресечна точка со северната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“;

- Север: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење со 
западната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, како почетна точка на 
северната граница на тој урбан комплекс, и се движи во правец на исток, прво по оската 
на улица „Охридска“ (КП 99999/33) до точката на сечење со оската на улица „Цар 
Самоил“ (КП 19400), а потоа по оската на таа улица до точката на сечење со оската на 
северниот крак на улица „Стерјо Георгиев“ (КП 7933) како пресечна точка со источната 
граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“ и завршна точка на описот на границите 
на тој урбан комплекс во споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“.
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4. Урбаниот комплекс „Булевар“ во „Старото градско јадро на Битола“ ги има следниве 
граници:

- Североисток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, од точката на 
сечење на оските на улиците „Димитар Влахов“ (КП 19292) и „Димитрије Туцовиќ“ (КП 
99999/16), како почетна точка на североисточната граница на Урбаниот комплекс – 4: 
„Булевар“, и се движи во правец на југоисток по мал дел од северната граница на доброто, 
односно по оската на улица „Димитрије Туцовиќ“, дел од улицата „Сремска Митровица“ 
(КП 2787/1) и дел од улицата „Свети Наум“ (КП 99999/14) до точката на сечење со 
источната граница на доброто каде што свртува во правец на југ и се движи по оската на 
улица „Свети Наум“, како дел од источната граница на споменичната целина „Старо 
градско јадро на Битола“, до точката на сечење со оската на улицата „Иван Милутиновиќ“ 
(КП 19302) како пресечна точка со југоисточната граница на Урбаниот комплекс – 4: 
„Булевар“;

- Југоисток: границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, од точката на сечење 
со североисточната граница на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“, како почетна точка на 
југоисточната граница на тој урбан комплекс, и се движи во правец на југозапад по 
северозападната граница на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“ како заедничка 
граница, односно по оската на улица „Иван Милутиновиќ“ (КП 19302) и со свртување во 
правец на југ преку реката Драгор (КП 19249) по оската на мостот западно од Безистенот 
и натаму на подрачјето на КО Битола 3 до точката на сечење со оската на јужниот крак на 
булеварот „1 Мај“ како точка на сечење на југозападната и северозападната граница на 
Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“ со северната граница на Урбаниот комплекс – 2: 
„Широк сокак“ и пресечна точка со јужната граница на Урбаниот комплекс – 4: 
„Булевар“;

- Југ: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење на 
југоисточната граница на Урбаниот комплеск – 4: „Булевар“, како почетна точка на 
јужната граница на тој урбан комплекс, и се движи прво во правец на југозапад по дел од 
северната граница на Урбаниот комплеск – 2: „Широк сокак“, односно по дел од јужниот 
крак на булеварот „1 Мај“ (КП 19335), оската на улицата „Петар Петровиќ – Његош“ (КП 
7992) и оската на дел од улицата „Цар Самоил“ (КП 19400) до точката на сечење со 
западната граница на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, од каде што продолжува во 
правец на запад по северната граница на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, односно 
по оската на улица „Цар Самоил“ (КП 19400) и оската на улица „Охридска“ (КП 99999/33) 
до точката на сечење со западната граница на споменичната целина „Старо градско јадро 
на Битола“ како пресечна точка со западната граница на Урбаниот комплекс – 4: 
„Булевар“;

- Запад: границата започнува на подрачјето на КО Битола 3, од точката на сечење со 
јужната граница на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“, како почетна точка на западната 
граница на тој урбан комплекс, и се движи по дел од западната граница на споменичната 
целина „Старо градско јадро на Битола“, односно прво во правец на север по оската на 
северниот дел на улицата „Трифун Пановски“ (КП 7747) до точката на сечење со јужната 
граница на јужниот крак на булеварот „1 Мај“ (КП 19335) кај спојот со западната граница 
на КП 7746, потоа во правец на запад по јужната граница на тој крак на булеварот „1 Мај“ 
до точката на сечење со оската на улица „Стив Наумов“ (КП 6287) каде што свртува во 
правец на север и продолжува по оската на таа улица и преку јужниот крак на булеварот 
„1 Мај“ до точката на сечење со оската на „Црн мост“ на неговата јужна страна, од каде 
што продолжува на подрачјето на КО Битола 4, преку реката Драгор (КП 19249) по оската 
на „Црн мост“ и натаму во правец на на север преку делот од улицата „Девеани“ (КП 
19336) и во правец на североисток по оската на улица „Драгорска“ (КП 99999/21) до 
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точката на сечење со оските на северниот и југоисточниот крак на таа улица како пресечна 
точка со северната граница на споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“ и 
северната граница на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“;

- Север: границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, од точката на сечење со 
западната граница на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“, како почетна точка на северната 
граница на тој урбан комплекс, и се движи по северната граница на споменичната целина 
„Старо градско јадро на Битола“, односно прво по југоисточниот крак на улица 
„Драгорска“ (КП 99999/21), а потоа во правец на североисток по оската на улица „7 
Бригада“ (КП 99999/22) до точката на сечење со оската на улица „Мирче Ацев“ (КП 
99999/23) каде што свртува во правец на север по оската на таа улица до точката на 
сечење со оската на улица „Борка Талев“ (КП 99999/24), продолжувајќи по оската на таа 
улица во правец на североисток и натаму по оската на кракот на улица „Димитар Влахов“ 
(КП 99999/25), преку улица „Јане Сандански“ (КП 19343) и натаму по оската на улица 
„Димитар Влахов“ (КП 19292) до точката на сечење со улица „Димитрије Туцовиќ“ (КП 
99999/16) како пресечна точка со североисточната граница на Урбаниот комплекс – 4: 
„Булевар“ и завршна точка на описот на границите на тој урбан комплекс во 
споменичната целина „Старо градско јадро на Битола“.

(2) Урбаните комплекси, секој од нив во рамките на своите граници, според 
катастарските општини на кои припаѓаат, ги зафаќаат во целост или делумно 
долунаведените катастарски парцели (КП):

1. Урбаниот комплекс „Стара чаршија“: КО Битола 4 – КП 1 (улица, дел), 8149 (улица, 
дел), 8172 (улица, дел), 8190, 8191, 8192/1 (улица – крак, дел), 8193, 8194, 8195, 8196, 
8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 
8212, 8213, 8214/1, 8214/2, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219 (улица, дел), 8220, 8221, 8222, 
8223, 8224, 8225, 8226, 8227 (улица), 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 
8237, 8238, 8239, 8240, 8241 (улица), 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 
8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 
8266, 8267, 8268/1, 8268/2, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276 (улица), 8277, 
8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286 (улица), 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 
8292, 8293/1, 8293/2, 8294, 8295, 8296, 8297, 8299, 8300 (улица), 8301, 8302, 8303, 8304, 
8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313 (улица), 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 
8319, 8320, 8321, 8322, 8323 (улица), 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 
8333, 8334, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8356, 8357, 
8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372 
(улица, дел), 8373/1, 8373/2, 8374, 8375, 8376, 8377/1, 8377/2, 8377/3, 8377/4, 8377/5, 
8377/6, 8377/7, 8377/8, 8378 (улица + гиз), 8379, 8380, 8381, 8382 (улица), 8383, 8384, 
8385/2, 8385/3, 8385/4, 8385/5, 8385/6, 8386, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 
8396, 8397, 8398/1, 8398/2, 8399, 0, 8401/1, 8401/2, 8401/3, 8401/4, 8401/5, 8401/6, 8401/7, 
8401/8, 0, 8402, 8403/1, 8403/2, 8404/1, 8404/2, 8404/3, 8405 (улица), 8406, 8407, 8408, 8409, 
8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415 (улица), 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 
8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434 (улица), 8435, 8436, 8437, 
8438/1, 8438/2 (улица), 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449 
(улица), 8450 (улица), 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458 (улица), 8459, 8460, 
8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 
8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488 (улица), 8489, 
8490/1, 8490/2, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 
8506, 8507 (улица), 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515/1, 8515/2, 8516/1, 8516/2, 
8516/3, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524 (улица), 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 
8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543 (улица), 
8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549 (улица), 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 
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8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563/1, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 
8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 
8590, 8591, 8592, 8593/1, 8593/2, 8593/3, 8593/4, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 
8601, 8602, 8603, 8604/1, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611/1, 8611/2, 8612, 8613, 
8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 
8629 (улица, крак, дел), 8644, 8645/1, 8645/2, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 
8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 
8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679/1, 8679/2, 8680, 8681, 
8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 
8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707/1, 8707/3, 8708, 8709, 8710, 
8711, 8712, 8713, 8714, 8715 (улица), 8716/1, 8716/2, 0, 8717, 8718/1, 8718/2, 8719, 8720/1, 
8720/2, 8721, 8722/2, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730, 8731/1, 8731/2, 8732, 
8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741 (улица), 8742/1, 8742/2, 8743, 8744, 
8746, 8747, 8749, 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 
8762, 8763, 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 
8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785 (улица), 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 
8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 
8806, 8807, 8808, 8809, 8810, 8811, 8812 (улица), 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 
8820, 8821, 8822, 8823, 8824, 19242 (река, дел), 19302 (улица, дел), 19358 (улица, дел), 
99999/7 (улица, дел), 99999/8 (улица), 99999/9 (улица), 99999/10 (улица), 99999/11 (улица), 
99999/12 (улица), 99999/13 (улица) и 99999/26 (улица, дел); КО Битола 3 – КП 8825, 8826, 
8827, 8828, 8829, 8830 (улица), 8831, 8832, 8833, 8834, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8840, 
8841, 8842 (улица, дел), 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888, 8889, 8890, 8891, 
8892 (улица), 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904 
(улица), 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 
8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927 (улица), 8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 
8933, 8934, 8935/1, 8935/2, 8935/3, 8936/1, 8936/2, 8937/1, 8937/2, 8938, 8939, 8940, 8941, 
8942 (улица), 8943, 8944, 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 
8956, 8957, 8958, 8959, 8960/1, 8960/2, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965,  8966, 8967, 8968, 8969 
(улица), 8970 (улица), 8971 (паркинг), 9059 (улица, дел), 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 
9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 
9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 
9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103/1, 9103/2, 9104, 9105, 9106, 9107 
(улица), 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 
9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 
9137, 9138, 9139, 9140, 11452 (улица, дел), 19335 (улица, дел) и 19378 (улица, дел), 
односно на подрачјето на УК -1: „Стара чаршија“ има вкупно 864 парцели или нивни 
делови (664 во КО Битола 4 и 200 во КО Битола 3), од кои 55 улици (42 во КО Битола 4 и 
13 во КО Битола 3), вклучувајќи ги и деловите од граничните улици и други отворени 
јавни простори.

2. Урбаниот комплекс „Широк сокак“: КО Битола 3 – КП 7933 (улица, дел), 7934, 
7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942/1, 7942/2, 7943, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 
7950, 7951, 7952, 7953, 7954/1, 7954/2, (улица), 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 
7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 
7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 
7992 (улица, дел), 8972, 8973, 8974 (улица), 8975, 8976, 8977, 8978 (зеленило), 8979 
(зеленило), 8980, 8981, 8982, 8983 (улица), 8984, 8986, 8987/1, 8987/2, 8988, 8989, 8990 
(улица), 8991, 8992, 8993, 8994, 8995, 8996, 8997, 8998, 8999 (улица), 9000, 9001, 9002, 
9003, 9004, 9005, 9006, 9007 (улица), 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 
9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 
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9032, 9033, 9034, 9035, 9036 (улица), 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 
9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059 (улица, 
дел), 11452 (улица, дел), 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459/1, 11459/2, 11460, 
11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469/1, 11469/2, 11470, 11471, 
11472, 11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 
11485, 11486, 11487, 11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11494, 11495, 11496, 11497, 
11498 (улица), 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504, 11505, 11506, 11507, 11508, 
11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11514, 11515, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 
11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527, 11528, 11529, 11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 
11535, 11536, 11537, 11538, 11539, 11540, 11541, 11542, 11543, 11544, 11545, 11546, 11547, 
11548/1, 11548/2, 11549, 11550, 11551, 11552, 11553, 11554, 11555, 11556, 11557, 11558, 
11559, 11560, 11561, 11562 (гнз), 11563/1, 11563/2 (улица), 11721, 11722, 11723, 11724, 
11725, 11726, 11727, 11728, 11729, 11730, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 11738, 
11739, 11740, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11747, 11748, 11749, 11750, 11751, 
11752, 11753, 11754, 11755, 11756, 11757, 11758, 11759, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764, 
11765 (улица), 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11774, 11775, 
11776, 11777, 11778, 11779, 11780, 11781, 11782, 11783, 11784, 11785, 11786, 11787, 11788, 
11789, 11790, 11791, 11792, 11793, 11794, 11795, 11796, 11797, 11798, 11799, 11800, 11801, 
11802, 11803, 11804, 11805, 11806, 11807, 11808, 11809 (улица), 11810 (гнз), 11811, 11812, 
11813, 11814, 11815, 11816, 11817, 11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823/1, 11823/2, 
11824, 11825, 11826, 11827, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835, 11836, 
11837, 11838, 11839, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 
11850, 11851, 11852, 11853/1, 11853/2, 11854/1, 11854/2, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859, 
11860/1, 11860/2, 11861 (улица, крак), 11862, 11863, 11864, 11865, 11866, 11867, 11868/1, 
11868/2, 11869, 11870, 11871, 11872, 11873, 11874, 11875, 11876, 11877, 11878, 11879, 
11880, 11881 (улица, крак), 11882/1, 11882/2, 11883, 11884, 11885, 11886/1, 11886/2, 11887, 
11888, 11889, 11890, 11891, 11892, 11893, 11894, 11895, 11896, 11897, 11898, 11899, 11900, 
11901, 11902, 11903, 11904, 11905/1, 11905/2, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911, 
11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 
11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11930 (улица), 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 
11936, 11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 
11949, 11950, 11951, 11952, 11953, 11954, 11955, 11956 (улица), 11957, 11958, 11959, 
11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 11967, 11968, 11969,  11970 (улица), 
11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980 (улица), 11981, 
11982, 11983, 11984, 11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 12135 (улица, 
дел), 12150 (улица, дел), 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159, 
12160, 12161, 12163, 12164, 12165, 12166, 12167, 12168 (улица, крак), 12169, 12170, 12171, 
12172, 12173, 12174, 12175, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183 
(улица), 12184, 12185, 12186, 12187, 12188, 12189, 12190, 12191, 12192, 12193, 12194, 
12195, 12196, 12197, 12198, 12199, 12200, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12206, 12207, 
12208, 12209, 12210, 12211, 12212, 12213, 12214, 12215, 12216, 12217, 12218, 12219 
(улица), 12220, 1221, 12222, 12223, 12224, 12225, 12226, 12227, 12228, 12229, 12230, 12231, 
12232, 12233, 12234, 12235, 12236, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 
12246, 12248, 12249, 12250, 12251, 12252, 12253, 12254 (улица), 12255, 12256, 12257, 
12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 
12271, 12272, 12273, 12274, 12275/1, 12275/2, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280 (улица, 
крак), 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 
12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299 (улица, крак), 12300, 12301, 12302, 12303, 
12304, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12314, 12315, 12316, 12317, 
12318, 12319, 12320, 12321, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328, 12329, 12330, 



Службен весник на РМ, бр. 169 од 30.09.2015 година 

13 од 28

12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339,  12345 (улица, дел), 12346, 
12347, 12348, 12349, 12350, 12351, 12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359, 
12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12265, 12366, 12367, 12368, 12369, 12370, 12371, 12372, 
12373/1, 12373/2, 12374, 12375 (улица, крак), 12376, 12377, 12378, 12379, 12380, 12381, 
12382, 12383, 12384, 12385, 12386, 12387, 12388, 12389, 12390, 12391, 12392, 12393, 12394, 
12395, 12396, 12397, 12398, 12399, 12400, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 
12408, 12421/1 (плоштад), 12421/2, 12422, 12423, 12424, 12425, 12426, 12427, 12428, 12429, 
12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12438, 12439, 12440/1, 12440/2 
(улица), 16656 (улица, крак, дел), 16657, 16658, 16659, 16660, 16661, 16662, 16663, 16664, 
16665, 16666, 16667, 16668, 16669, 16670, 16671, 16672, 16673, 16674, 16675, 16676, 16677, 
16678, 16679, 16680, 16681, 16682/1, 16682/2, 16683, 16684, 16685, 16686, 16687, 16688, 
16689, 16690, 16691, 16698 (дел), 16699, 16700 (улица), 16701 парк), 16702 (парк), 16703 
(улица, дел), 19335 (улица, дел), 19337 (улица, дел), 19384 (улица, дел), 19393 (улица, дел), 
19395 (улица, дел), 19398 (улица, дел), 19400 (улица, дел), 99999/5 (улица), 99999/6 (улица, 
дел), 99999/7 (улица, дел), 99999/24 (улица), 99999/25 (улица, дел), 99999/26 (улица), 
999999/30 (улица, дел), 99999/35 (улица) и КО Битола 1-2: КП 19424/1 (улица, дел), 
односно на подрачјето на УК – 2: „Широк сокак“ има вкупно 877 парцели или нивни 
делови, од кои 50 улици, вклучувајќи ги и деловите од граничните улици и другите 
отворени јавни простори.

3. Урбаниот комплекс „Дрвен пазар“: КО Битола 3 – КП 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 
7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807 (улица, крак), 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813/1, 
7813/2, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 
7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836 (улица), 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 
7843/1, 7843/2, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 
7856/1, 7856/2, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863 (улица), 7864, 7865, 7866, 7867, 
7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882 
(улица, крак), 7883, 7884, 7886, 7887, 7888 (улица, пат), 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 
7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7901 (улица, крак), 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7909, 
7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 
7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933 (улица, дел), 12409, 12410, 12411, 
12412, 12413, 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12441, 12442, 12443, 12444, 
12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455, 12456, 12457, 
12458, 12459 (улица), 12460, 12461, 12462, 12463, 12464, 12465 (улица, крак), 12466, 
12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473, 12474, 12475, 12476, 12477/1, 12477/2, 
12478, 12479/1, 12479/2, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488, 
12489, 12490, 12491, 12492, 12493, 12494, 12495, 12496, 12497, 12498, 12499/1, 12499/2, 
12500 (улица, крак), 12501, 12502, 12503, 12504/1 (улица, крак), 12504/2 (улица, крак), 
12505, 12506, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 
12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12524, 12525/2, 12526, 12527, 12528, 12529, 
12530, 12531/1, 12531/2 (улица), 12532, 12533, 12534, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 
12540, 12541, 12542, 12543, 12544, 12545/1, 12545/2, 12546, 12547, 12548, 12549, 12550, 
12551, 12552, 12553, 12554, 12555, 12556, 12557, 12558 (улица, крак), 12559, 12560, 12561, 
12562, 12563, 12564, 12565, 12566, 12567, 12568, 12569, 12570, 12571, 12572 (улица), 
12573, 12574, 12575, 12576, 12577, 12578 (улица, крак), 12579, 12580, 12581, 12582, 12583, 
12584, 12585, 12586 (улица, крак), 12587, 12588, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 
12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12600, 12601, 12602, 12603, 12604, 12605, 12606, 12607, 
12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12613 (улица, крак), 12614 (улица, крак), 12615, 12616, 
12617, 12618, 12619, 12620, 12621, 12622, 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12628, 12629, 
12630, 12631, 12632, 12633, 12634, 12635, 12636, 12637, 12638, 12539, 12640, 12641 (улица, 
крак), 12642, 12643, 12644, 12645, 12646, 12647, 12648, 12649, 12650, 12651/1, 12651/2, 
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12652, 12653, 12654/1, 12654/2, 12655, 12656, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 
12663, 12664, 12665, 12666/1, 12666/2 (улица), 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 
12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679 (улица, крак), 12680, 12681, 12682, 12683, 
12684, 12685, 12686, 12687, 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 
12697, 12698, 12699, 12700, 12701, 12702, 12703, 12704 (парк), 12705, 12706/1 (улица, дел), 
12706/2 (улица, дел), 12732, 12733 (улица, дел), 12734/1 (парк), 12734/2, 12735, 12736, 
12737, 12738, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747/1, 12747/2 
(улица, крак), 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 
12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 12764, 12765 (улица, крак), 12766, 12767, 12768, 12769, 
12770 (улица, крак), 12771, 12773, 12774, 12775, 12776, 12777, 12778, 12779, 12780, 12781, 
12782, 12783, 12784, 12785, 12786 (улица, крак), 12787, 12788, 12789, 12790, 12791, 12792, 
12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 
12806, 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 
12819, 12820, 12821, 12822/1, 12822/2, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 
12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 
12843, 12844, 12845, 12846 (улица), 12847, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 
12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861 (улица, крак), 12862, 12863, 12864/1, 
12864/2, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871, 12872/1, 12872/2, 12873, 12874, 
12875, 12876, 12877 (улица, крак), 12878, 12879, 12880, 12881, 12882 (улица, крак), 12883, 
12884, 12885, 12886, 12887, 12888, 12889/1, 12889/2, 12890, 12891, 12892/1, 12892/2, 12893, 
12894, 12895, 12896, 12897, 12898, 12899, 12900, 12901, 12902, 12903, 12904, 12905, 12906, 
12907, 12908, 12909/1, 12909/2, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 
12918, 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928/1, 12928/2, 
12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939/1, 12939/2, 
12940, 12941, 12942/1, 12942/2, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 
12951, 12952, 12953, 12954, 12955, 12956, 12957, 12958, 12959, 12960, 12961, 12962 (улица, 
крак), 12963, 12964, 12965, 12966, 12967, 12968, 12969, 12970, 12971, 12972, 12973, 12974, 
12975, 12976, 12977, 12978, 12979, 12980, 12981, 12982, 12983, 12984, 12985, 12986, 12987, 
12988, 12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997/1, 12997/2, 12998 
(улица, крак), 12999/1, 12999/2, 13000, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 
13008, 13009, 13010, 13011, 13012 (улица, крак), 13013, 13014, 13015, 13016, 13017, 13018, 
13019, 13020 (улица, крак), 13021, 13022, 13023, 13024, 13025, 13026, 13027, 13028, 13029, 
13030, 13031, 13032, 13033, 13034 (улица, крак), 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 
13041, 13042, 13043, 13044, 13045, 13046, 13047, 13048, 13049, 13050, 13051, 13052, 13053, 
13054 (улица, крак), 13055, 13056, 13057, 13058, 13059, 13060, 13061, 13062, 13063, 13064, 
13065, 13066, 13067, 13068, 13069/1, 13069/2, 13070, 13071, 13072, 13073 (улица, крак), 
13074, 13075, 13076/1, 13076/2, 13077, 13078, 13079, 13080, 13081, 13082 (улица, крак), 
13083, 13084, 13085, 13086, 13087, 13088, 13089, 13090, 13091, 13092, 13093, 13094, 13320, 
13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13326, 13327, 13328, 13329, 13330, 13331, 13332, 13333, 
13334, 13335, 13336, 13337, 13338, 13339, 13340, 13341, 13342, 13343, 13345, 13346/1, 
13346/2, 13347, 13348/1, 13348/2, 13349, 13350, 13351, 13352, 13353, 13354, 13371 (улица, 
крак, дел), 13372, 13373, 13374, 13375, 13376, 13377, 13378, 13379, 13380, 13381, 13382, 
13383/1, 13383/2 (улица, крак, дел), 19337 (улица, дел), 19384 (улица, дел), 19393 (улица, 
дел), 19395 (улица, дел), 19398 (улица, дел), 19400 (улица, дел), 19401 (улица, дел), 19402 
(улица), 19403 (улица, дел), 19404 (улица), 19405 (улица), 19406 (улица), 19407 (улица, 
дел), 99999/23 (улица, дел), 99999/25 (улица, дел) и 99999/33 (улица, дел), односно на 
подрачјето на УК - 3: „Дрвен пазар“ има вкупно 867 парцели или нивни делови, од кои 59 
улици, вклучувајќи ги и деловите од граничните улици и другите отворени јавни 
простори.
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4. Урбаниот комплекс „Булевар“: КО Битола 4 – КП 2787/1 (улица, дел), 2990, 2991, 
2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003 (улица, крак), 3004, 
3005, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 (улица), 3014, 3015, 3016, 3017/1, 3017/2, 
3017/3, 3017/4, 3017/5, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028/1, 
3028/2, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038/1, 3038/2, 3039/1, 3039/2, 
3040, 3041, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078/3, 0, 
7272, 7273/1, 7273/2, 7273/3, 7274, 7275, 7276 (улица, крак), 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 
7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293/1, 7293/2, 7294/1 
(улица, крак), 7294/2 (улица, крак), 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301 (улица, крак), 
7302, 7303, 7304, 7305, 7306/1, 7306/2, 7307/1, 0, 7308, 7309/1, 7309/2, 7309/3, 7310/1, 7311, 
7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319/1, 7319/2, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 
7326/1, 7326/2, 7326/3, 7326/4, 7326/5 (улица, крак), 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 
7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338/1, 7338/2, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345 
(улица), 7346, 7347, 7348/1, 7348/2, 7348/3, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 
7357, 7358, 7359, 7360, 7361/1, 7361/2, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 
7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376 (улица), 7377, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383/1, 7383/2, 
7383/3, 7384, 7385, 7386/1, 7386/2, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7393, 7394, 7395, 7396, 
7397, 7398, 7399 (улица), 7400, 7401, 7402, 7403 (улица), 7404, 7405, 7406, 7408, 7409, 
7410, 7411, 7412/1, 7412/2, 7412/3, 7412/4, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417/1, 7417/2, 7418, 
7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424/1, 7424/2, 7425, 7426 (улица, крак), 7427, 7428/1, 7428/2, 
7556, 7557, 7558, 7559, 7560 (улица, крак), 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 
7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575 (улица, крак), 7576, 7577, 7578/1, 7578/2, 7578/3, 
7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586/1, 7586/2, 7586/3, 7587/1, 7587/2, 7587/3, 
7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 (улица, крак), 7597/1, 7597/2, 7598, 
7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 
7614, 7615, 7616, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 
7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7723, 7725, 7726, 7727, 
7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733/1, 7733/2, 7733/3, 7734, 7735 (улица, крак), 7736, 7737, 
7738, 7739, 7740, 7741, 8011, 8012/1, 0, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 
8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 
8036 (улица), 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 
8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058 (улица), 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 
8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 
8079/1, 8079/2, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087/1, 8087/2, 8088, 8089, 8090, 
8091, 8092, 8093,8094, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349/1, 8349/2, 8349/3, 8350 (улица), 8351 
(улица), 8352, 8353, 8354, 8355, 19249 (река), 12292 (улица, дел), 19302 (улица, дел), 19336 
(улица, дел), 19343 (улица, дел), 99999/14 (улица, дел), 99999/15 (улица), 99999/16 (улица, 
дел), 99999/21 (улица, дел), 99999/22 (улица, дел), 99999/23 (улица, дел), 99999/24 (улица, 
дел), 99999/25 (улица, дел), 99999/26 (улица, дел); Битола 3 – КП 7429, 7430, 7431, 7432, 
7433, 7434, 7435 (улица), 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 
7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453/1, 7453/2, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 
7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474 
(градина), 7475, 7476 (улица, пат), 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 
7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499 (улица), 
7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 
7515 (улица, крак), 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 
7528 (улица, крак), 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 
7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554 (улица), 
7555, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627 (улица), 7628, 7629, 
7630, 7631, 7632, 7633, 7634/1, 7634/2, 7635 (улица), 7636, 7637, 7638, 7639, 7640 (улица), 
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7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 
7656, 7657, 7658, 7659, 7660/1, 7660/2, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 
7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677 (улица, крак), 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 
7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 8692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 
7698, 7699, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746 (улица), 7747 (улица, дел), 7748, 7749, 7750, 7751, 
7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 
7767 (гнз), 7768, 7992 (улица, дел), 7993 (парк), 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 
8001, 8002, 8003, 8004 (улица), 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 19335 (улица, дел), 
19400 (улица, дел) и 99999/23 (улица, дел), односно на подрачјето на УК – 4: „Булевар“ 
има вкупно 739 парцели (477 во КО Битола 4 и 262 во КО Битола 3), од кои 51 улица (34 
во КО Битола 4 и 17 во КО Битола 3), вклучувајќи ги и деловите од граничните улици и 
другите отворени јавни простори.

Член 6
(1) Старото градско јадро на Битола има пет контактни зони со вкупна површина од 

105,63 ха и со следниве координати: 
1. Контактната зона „Баир” зафаќа вкупна површина од 24,00 ха со следниве 

координати:
- Најисточна точка: Х = 41° 02’ 06,49’’ Y = 21° 20’ 23,54’’
- Најјужна точка:  Х = 41° 01’ 56,98’’ Y = 21° 19’ 33,00’’
- Најзападна точка: Х = 41° 02’ 04,77’’ Y = 21° 19’ 17,89’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 02’ 11,06’’ Y = 21° 20’ 18,30’’  и
- Надморска височина од 610 до 665 метри.
2. Контактната зона „Јени маале” зафаќа вкупна површина од 29,05 ха со следниве 

координати:
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 56,25’’ Y = 21° 20’ 58,79’’
- Најјужна точка: Х = 41° 01’ 45,98’’ Y = 21° 20’ 58,78’’
- Најзападна точка: Х = 41° 02’ 02,51’’ Y = 21° 19’ 17,46’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 02’ 16,33’’ Y = 21° 20’ 55,73’’ и 
- Надморска височина од 595 до  611 метри.
3. Контактната зона „Карпош” зафаќа вкупна површина од 19,64 ха со следниве 

координати:
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 49,97’’ Y = 21° 20’ 37,45’’
- Најјужна точка: Х = 41° 01’ 29,07’’ Y = 21° 20’ 18,70’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 45,85’’ Y = 21° 20’ 14,40’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 01’ 52,81’’ Y = 21° 20’ 25,11’’ и
- Надморска височина од 604 до 615 метри.
4. Контактната зона „Зандан куле” зафаќа вкупна површина од 20,84 ха со следниве 

координати: 
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 29,87’’ Y = 21° 20’ 07,50’’
 - Најјужна точка:  Х = 41° 01’ 24,50’’ Y = 21° 19’ 58,25’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 53,42’’ Y = 21° 19’ 24,33’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 01’ 54,74’’ Y = 21° 20’ 29,78’’ и
- Надморска височина од 613 до 633 метри.
5. Контактната зона „Парк” зафаќа вкупна површина од 12,10 ха со следниве 

координати: 
- Најисточна точка: Х = 41° 01’ 01,07’’ Y = 21° 20’ 33,26’’
- Најјужна точка:  Х = 41° 01’ 00,67’’ Y = 21° 20’ 28,69’’
- Најзападна точка: Х = 41° 01’ 23,98’’ Y = 21° 20’ 13,32’’
- Најсеверна точка: Х = 41° 01’ 24,91’’ Y = 21° 20’ 21,44’’. 
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- Надморска височина од 602 до 610 метри.
(2) Контактната зона „Баир” ги има следниве граници:
- на североисток границата започнува од пресечната точка на оските на улица 

„Илинденска” (КП 19292) и улица „Едвард Кардељ” (КП 2790), како почетна точка на 
североисточната граница на контактната зона, и се движи во правец на југоисток по оската 
на улица „Е. Кардељ” (КП 2790) до точката на сечење со оската на улица „Иван 
Милутиновиќ” (КП 19302) како пресечна точка со југоисточната граница на контактната 
зона;

- на југоисток границата започнува од пресечната точка со североисточната граница на 
контактната зона и се движи во правец на југозапад по оската на улица „Иван 
Милутиновиќ” (КП 19302) до точката на сечење со источната граница на доброто кај 
амамот „Дебој”, продолжува натаму по таа граница, односно по оската на улица „Иван 
Милутиновиќ” до точката на сечење со оската на улица „Свети Наум” (КП 99999/14) како 
пресечна точка со јужната граница на контактната зона;

- на југ границата започнува од пресечната точка со југоисточната граница на 
контактната зона и се движи во правец на северозапад, по дел од источната граница на 
доброто, односно по оската на улица „Свети Наум” (КП 99999/14) до точката на сечење со 
северната граница на доброто, таму свртува прво во правец на северозапад и се движи по 
оската на улица „Свети Наум” и во истиот правец по делот од улица „Сремска 
Митровица” (КП 2787/1) и делот од улица „Димитрие Туцовиќ” (КП 99999/16) до точката 
на сечење со оската на улица „Димитар Влахов” (КП 19292) каде што свртува во правец на 
југозапад и потоа продолжува по оските на улица „Димитар Влахов” (19292) и нејзиниот 
крак (КП 99999/25), улица „Борка Талев” (КП 99999/24), улица „Мирче Ацев” (КП 
99999/23), улица „7 Бригада” (КП 99999/22) и улица „Драгорска” (КП 99999/21) до точката 
на сечење на северната и западната граница на доброто (на крстосницата на западниот, 
источниот и северниот крак на таа улица), таму свртува во правец на север и се движи по 
оската на северниот крак на улица „Драгорска” (КП 99999/21) до точката на сечење со 
оската на улица „Кирил Пејќиновиќ” (КП 19337), свртува во правец на запад и се движи 
по оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица „Девеани” (КП 19336) како 
пресечна точка со западната граница на контактната зона;

- на запад границата започнува од пресечната точка со јужната граница на контактната 
зона и се движи во правец на северозапад по оската на улица „Девеани” (КП 19336) до 
точката на сечење со правецот на оската на пристапот кон КП 4643/2 каде што свртува во 
правец на север и се движи по оската на тој пристап и натаму во истиот правец по оската 
на кракот на улица „Девеани” (КП 11336) до точката на сечење со оската на улица „Јорго 
Костовски” (КП 19321/1) како пресечна точка со северната граница на контактната зона;

- на север границата започнува од пресечната точка со западната граница на 
контактната зона и се движи во правец на исток по оската на улица „Јорго Костовски” (КП 
19321/1) со лачно свртување до кривината јужно од КП 4631 каде што свртува во правец 
на југозапад и продолжува по југоисточната граница на КП 4632 до точката на сечење на 
правецот на таа граница со оската на улица „Илинденска” (КП 19292), таму свртува во 
правец на североисток и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со 
источната граница на контактната зона како завршна точка на описот на границите на 
контактната зона „Баир”. 

(3) „Контактната зона „Јени маале” ги има следниве граници:
- на исток границата започнува од пресечната точка на оските на улица „Ѓорче Петров” 

(КП 19360) и улица „Железничка” (КП 19299), како почетна точка на источната граница 
на контактната зона, и се движи лачно во правец на југ по оската на улица „Железничка” 
(КП 19299) и натаму преку северниор крак на булеварот „1 Мај” (КП 19358) до оската на 
речното корито, односно средината на мостот на реката Драгор (КП 19249), како 
пресечната точка со јужната граница на контактната зона;
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- на југ границата започнува од пресечната точка со источната граница на контактната 
зона и се движи во правец на северозапад по оската на речното корито на Драгор (КП 
19249) до точката на сечење со источната граница на доброто на мостот кај Сали како 
пресечна точка со југозападната граница на контактната зона;

- на југозапад границата започнува од пресечната точка со јужната граница на 
контактната зона и се движи по дел од источната граница на доброто, односно прво во 
правец на север по оската на мостот кај Сали, преку северниот крак на булеварот „1 Мај” 
(КП 19358) и натаму по оската на улица „Прилепска” (КП 1) до точката на сечење со 
оската на улица „15 Мај” (КП 99999/7), а потоа свртува во правец на запад и се движи по 
оската на таа улица до точката на сечење со оската на кракот на улица „Александар 
Турунџев” (КП 8629), таму свртува во правец на север и се движи по оската на таа улица 
до точката на сечење со оската на улица „Жикица Јовановиќ – Шпанац” (КП 8372), одново 
свртува во правец на запад и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со 
оската на улица „Сремска” (КП 8172) каде што свртува прво во правец на североисток и се 
движи по оската на таа улица, а потоа свртува во правец на северозапад и се движи по 
оската на југоисточниот крак на улица „Прохор Пчински” (КП 8192/2), свртува во правец 
на запад и продолжува по оската на улица „Прохор Пчински” (КП 8149) до точката на 
сечење со оската на улица „Иљо Џокановски” (КП 8219), каде што свртува во правец на 
северозапад и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица 
„Иван Милутиновиќ” (КП 19302) како пресечна точка со југоисточната грани¬ца на 
контактната зона „Баир” и северозападната граница на кон-тактната зона „Јени маале”;

- на северозапад границата започнува од пресечната точка со југозападната граница на 
контактната зона „Јени маале” и југоисточната граница на контактната зона „Баир” и се 
движи во правец на североисток по оската на улица „Иван Милутиновиќ” (КП 19302), 
како заедничка граница на тие две контактни зони, до точката на сечење со оската на 
улица „Едвард Кардељ” (КП 2790) како пресечна точка со североисточната граница на 
контактната зона „Баир” и северната граница на контактната зона „Јени маале”;

- на север границата започнува од пресечната точка со северозападната граница на 
контактната зона и се движи прво во правец на југоисток по оската на улица „Едвард 
Кардељ” (КП 99999/6), а потоа во правец на југозапад по оската на дел од улица 
„Прилепска” (КП 1) до точката на сечење со оската на улица „Сараевска” (КП 19352/1), 
таму свртува во правец на исток и се движи по оската на таа улица до точката на сечење 
со оската на улица „Ѓорче Петров” (КП 19360), свртува во правец на североисток и се 
движи лачно по оската на улица „Ѓорче Петров” (КП 19360) до точката на сечење со 
источната граница на контактната зона како завршна точка на описот на границите на 
контактната зона „Јени маале”.

(4) Контактната зона „Карпош” ги има следниве граници:
- на исток границата започнува на подрачјето на КО Битола 4, од пресечната точка на 

оската на речното корито на Драгор (КП 19249) со правецот на оската на улица „Гаврило 
Принцип”, како почетна точка на источната граница на контактната зона, и се движи во 
правец на југ на подрачјето на КО Битола 3, и тоа преку јужниот крак на булевар „1  Мај” 
(19335) и натаму по оската на улица „Гаврило Принцип” (КП 19377), продолжувајќи во 
истиот правец по оската на трасираната улица која е дел од КП 11342 до точката на 
сечење со оската на улица „4 Ноември” (КП 19378) и натаму по оската на таа улица до 
точката на сечење со оската на улица „Бранко Радичевиќ” (КП 12104), таму свртува во 
правец на југозапад и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со оската на 
улица „Никола Тесла” (КП 12135) каде што свртува во правец на југоисток и продолжува 
по оската на кракот на улица „Солунска” (КП 99999/6) до точката на сечење со оската на 
главната траса на таа улица (КП 99999/6) како пресечна точка со јужната граница на 
контактната зона;
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- на југ границата започнува од пресечната точка со источната граница на контактната 
зона и продолжува во правец на запад по оската на улица „Солунска” (КП 99999/6) до 
точката на сечење со правецот на оската на улица „Димо Хаџи Попов” (КП 16718) и 
продолжува во правец на запад по оската на таа улица и во истиот правец натаму по 
оската на северниот крак на улица „Иво Рибар Лола” (КП 16703) до точката на сечење со 
правецот на оската на улица „Вардарска” (КП 16726/2) како пресечна точка со западната 
граница на контактната зона;

- на запад границата започнува од пресечната точка со јужната граница на контактната 
зона и се движи во правец на север по дел од источната граница на доброто, односно по 
оската на улица „Вардарска” (КП 16726/2) до точката на сечење со оската на улица 
„Солунска” (КП 99999/6), таму свртува во правец на југоисток и се движи по оската на таа 
улица до точката на сечење со оската на улица „Михајло Бојаџиев” (КП 12150), свртува во 
правец на север и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица 
„Никола Тесла” (КП 12135), продолжува со лачно свртување во правец на северозапад по 
оската на улица „Никола Тесла” до точката на сечење со оската на улица „Борис Кидрич” 
(КП 19384) и натаму по оската на улица „Јане Христовски” (КП 99999/30) до точката на 
сечење со правецот на оската на улица „Ѓуро Ѓаковиќ”, свртува во правец на североисток 
и преку јужниот дел на северниот крак на улица „Никола Тесла” (КП 99999/27) 
продолжува по оската на улица „Ѓуро Ѓаковиќ” (КП 99999/28) до точката на сечење со 
оската на улица „2 Август” (КП 99999/28), свртува во правец на север и се движи по 
оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица „Блаже Рогузинарот” (КП 
8842) како пресечна точка со северната граница на контактната зона;

- на север границата започнува од пресечната точка со западната граница на 
контактната зона и се движи во правец на југоисток по дел од источната граница на 
доброто, односно по оската на улица „Блаже Рогузинарот” (КП 8842) до точката на сечење 
со оската на улица „4 Ноември” (КП 19378) каде што свртува во правец на север и се 
движи по оската на таа улица и натаму во истиот правец преку јужниот крак на булевар „1 
Мај” (КП 19335) и по оската на мостот кај Сали до неговиот средиштен дел, односно 
оската на коритото на реката Драгор (КП 19249), таму свртува во правец на југоисток и се 
движи по оската на речното корито како дел од заедничка граница со КЗ „Јени маале”, до 
точката на сечење со источната граница на контактната зона, како завршна точка на 
описот на границите на контактната зона „Карпош”.

(5) Контактната зона „Зандан куле” ги има следниве граници:
- на североисток границата започнува од точката на сечење на оската на улица „Трифун 

Пановски” (КП 7747) со јужната граница на јужниот крак на булевар „1 Мај” (КП 19335) 
во близина на југозападниот агол на КП 7746, како почетна точка на североисточната 
граница на контактната зона, и се движи во правец на југ по дел од западната граница на 
доброто, односно по оската на улица „Трифун Пановски” (КП 7747), ја сече улица 
„Охридска“ (КП 99999/33) и продолжува натаму по оската на улица „Трифун Пановски” 
(КП 99999/23), а во истиот правец и преку улица „Цар Самоил” (КП 19400) и лачно по 
оската на улица „Абдул Керим-паша” (КП 12706/1) до точката на сечење со оската на 
улица „Пецо Божиновски” (КП 12706/2), таму свртува во правец на југ и се движи 
делумно по оската на таа улица, до точката на сечење со оската на улица „Мара Јосифова” 
(КП 12733), свртува во правец на исток и продолжува по оската на таа улица до точката на 
сечење со оската на улица „Пепи Пупле” (КП 19401) кај југоисточниот агол на паркот 
„Синан Беј” (КП 12734/1), свртува во правец на југ и се движи по оската на улица „Пепи 
Пупле” до точката на сечење со оската на улица „Христо Ботев” (КП 19403), свртува во 
правец на југозапад и се движи по оската на таа улица до точката на сечење со оската на 
улица „Стив Наумов” (КП 19407), свртува во правец на југоисток и се движи по оската на 
таа улица, со свртување прво кон југозапад по оската на улица „Стево Патако” (КП 
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13383/2), потоа кон југоисток по оската на улица „Солунска” (19393) и кон североисток по 
оската на кракот на улица „Стив Наумов” (КП 13371), свртува во правец на исток 
продолжувајќи по оската на улица „Стив Наумов” (КП 19407) и во продолжение преку 
улица „Климент Охридски” (КП 19395) натаму по кракот на улица „Стив Наумов” (КП 
12345) и во правец на исток по оската на улица „Солунска” (КП 19393) до точката на 
сечење со оската на улица „Питу Гули” (КП 16656) како пресечна точка со југоисточната 
граница на контактната зона;

- на југоисток границата започнува од точката на сечење со североисточната граница на 
контактната зона и се движи лачно во правец на југозапад по дел од западната граница на 
доброто, односно по оската на кракот на улица „Питу Гули” (КП 16656), ја сече улица 
„Климент Охридски” (КП 99999/7) и продолжува во правец на југозапад по оската на 
улица „Питу Гули” (КП 19440), до точката на сечење со оската на јужниот крак на улица 
„Питу Гули” (КП 16523) како пресечна точка со југозападната граница на контактната 
зона;

- на југозапад границата започнува од точката на сечење со југоисточната граница на 
контактната зона и се движи во правец на север по оската на улица „Питу Гули” (КП 
16523) и натаму по оската на улица „Крушевска” (КП 16576) до точката на сечење со 
оската на улица „Христо Узунов” (16461) каде што свртува во правец на запад и се движи 
по таа улица со свртување кон север до точката на сечење со оската на улица „Леринска” 
(КП 16446), таму свртува во правец на северозапад, ја сече улицата „Нико Фундали” (КП 
99999/8) и продолжува по оската на улица „Леринска” (КП 99999/9), до точката на сечење 
со улица „Солунска” (КП 19393), се движи во истиот правец по оската на таа улица до 
свртувањето кон југозапад кај КП 13192 и натаму до точката на сечење со оската на улица 
„Пецо Божиновски” (КП 19408) кај џамијата Хамза Беј, свртува во правец на североисток 
и се движи по оската на улица „Пецо Божиновски”, до точката на сечење со оската на 
улица „Стив Наумов” (КП 19407), свртува во правец на северозапад и продолжува по 
оската на таа улица до точката на сечење со оската на улица „Цар Самоил” (КП 19400) 
каде што свртува во правец на север и се движи по улица „Стив Наумов” (КП 6986), ја 
сече улица „Охридска” и продолжува по улица „Стив Наумов” (КП 6287) до точката на 
сечење со јужната граница на јужниот крак на булевар „1 Мај” (КП 19335) како пресечна 
точка со северната граница на контактната зона;

- на север границата започнува од пресечната точка со југозападната граница на 
контактната зона и се движи во правец на исток по дел од западната граница на доброто, 
односно по северната граница на улица „Шарпланинска” (КП 6252) и натаму по јужната 
граница на јужниот крак на булевар „1 Мај” (КП 19335) до точката на сечење со 
североисточната граница на контактната зона како завршна точка на описот на границите 
на контактната зона „Зандан куле”.

(6) Контактната зона „Парк” ги има следниве граници:
- на исток границата започнува на подрачјето на КО Битола 1-2, од точката на сечење 

на источната и јужната граница на доброто на оската на улица „Партизанска” (КП 
19424/1), како почетна точка на источната граница на контактната зона, и се движи во 
правец на југоисток по оската на улица „Иво Рибар Лола” (КП 19442) до точката на 
сечење со оската на улица кон стадионот (КП 19454) како пресечна точка со јужната 
граница на контактната зона;

- на југ границата започнува од пресечната точка со источната граница на контактната 
зона и се движи во правец на запад по оската на улица кон стадионот (КП 19454) до 
точката на сечење со правецот на западната граница на Шеталиштето, односно улица 
„Маршал Тито” (КП 17573/1), како пресечна точка со западната граница на контактната 
зона;
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- на запад границата започнува од пресечната точка со јужната граница на контактната 
зона и се движи во правец на северозапад по западната грани¬ца на Шеталиштето, (КП 
17573/1) до точката на сечење со оската на улица „Партизанска” (КП 19424/1), како 
пресечна точка со северната граница на контактната зона;

- на север границата започнува од пресечната точка со западната граница на 
контактната зона и се движи во правец на исток по оската на улица „Партизанска” (КП 
19424/1), како јужна граница на доброто, до точката на сечење со источната граница на 
контактната зона како завршна точка на описот на границите на контактната зона „Парк”.

Член 7
(1) Границите на Старото градско јадро на Битола, на урбаните комплекси во негов 

состав и на контактните зони на Старото градско јадро на Битола во смисла на членовите 
3, 5 и 6 од овој закон (во натамошниот текст: заштитено подрачје), Агенцијата за катастар 
на недвижности ги нанесува на геодетска подлога во размер 1:1000. 

(2) Агенцијата за катастар на недвижности, за секоја катастарска парцела што се наоѓа 
во границите на споменичната целина, во катастарска евиденција и документација става 
забелешка дека е составен дел на Старото градско јадро на Битола како културно 
наследство од особено значење, додека за секоја катастарска парцела што се наоѓа во 
границите на контатната зона, во катастарска евиденција и документација става забелешка 
дека е составен дел  на контактната зона на споменичната целина. За секое посебно 
заштитено добро во границите на заштитеното подрачје во катастарска евиденција и 
документација става забелешка  дека има статус на културно наследство со соодветна 
категорија утврдена со актот за неговото прогласување. 

(3) Границите на заштитеното подрачје од ставот (1) на овој член не може да се 
менуваат со просторен и урбанистички план ниту со друг вид акт освен со акт за заштита 
или акт за промена во согласност со прописите за заштита на културното наследство. 

Член 8
(1) Заради заштита, уредување, ревитализација и рационално користење на Старото 

градско јадро на Битола, општината Битола донесува одделни детални урбанистички 
планови со плански опфат по урбаните комплекси од членот 5 од овој закон кои се во 
границите на Старото градско јадро на Битола. 

(2) За контактните зони од членот 6 од овој закон општината Битола донесува детални 
урбанистички планови со плански опфати во границите на контактните зони. 

(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член со генерален урбанистички план 
може да се определат и помали плански опфати во утврдените граници на урбаните 
комплекси и контакните зони од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Плановите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се изработуваат врз основа на 
заштитно-конзерваторски основи подготвени од Националната установа Завод за заштита 
на спомениците на културата и Музеј - Битола. 

(5) Заштитно-конзерваторските основи од ставот (4) од овој закон се изработуваат во 
динамика утврдена со Програмите за изработка на урбанистички планови на општина 
Битола.

Член 9
(1) Во Старото градско јадро на Битола не смее:
1. да се менуваат постојната урбана структура на јадрото и нејзините урбано-

морфолошки карактеристики;
2. да се менуваат габаритот, катноста, односно висината, изгледот на фасадите, типот 

на покривот и покривниот покривач и изворните материјали на поединечно заштитените 
објекти;  
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3. да се градат нови објекти со кота на приземје повисока од 1,20 м мерено од 
заштитниот тротоар и кои како висина имаат мансарден покрив, со или без баџи, или се 
покриени со рамна тераса, доколку со прописите за уредување на просторот не е поинаку 
определено;

4. да се зголемуваат габаритот и висината на помошните објекти;
5. да се градат или да се внесуваат индустриски и слични капацитети или да се 

воведуваат нови намени кои предизвикуваат бучава, вибрации и загадување на околината 
и

6. да се врши ископ на темели или подруми, ниту да се изведува кој било друг вид 
земјени или градежни работи без да се извршат археолошки истражувања на земјиштето 
во Старото градско јадро на Битола, доколку тие се определени како заштитно-
конзерваторски услов.

(2) Во Старото градско јадро на Битола режимот на заштита вклучува и други дејства, 
што се преземаат согласно со закон и според условите дефинирани во деталните 
урбанистички планови за Старото градско јадро на Битола, што се однесуваат на:

1. зачувување на заштитените добра во изворна состојба со нивно редовно одржување и 
преку превентива, конзервација, реставрација и санација;

2. зачувување на амбиенталните објекти кои придонесуваат за вредностите и за 
амбиенталниот изглед на целината во изворна состојба, на надворешниот изглед на 
објектите со нивна конзервација и санација, како и со реставрација на карактеристичните 
архитектонски елементи на фасадите кои имаат оштетувања;

3. враќање на автентичниот фасаден изглед на оние објекти што го изгубиле, а за кој 
постојат доволно информации;

4. враќање на изгубениот фонд на објекти на локации кои се слободни и за кои постојат 
стари урбанистички планови, остатоци од објектите или техничка и фотодокументација 
преку нивна реконструкција, односно типолошка обнова;

5. контролирана интерполација на нови објекти на слободни локации;
6. задржување на амбиенталните објекти во рамките на постојните габарити со 

можност за помали доградби на сопствени локации кои нема да влијаат врз промената на 
амбиентот и уличната фасада;

7. задржување и изградба на објекти со покриви на повеќе води и со блага косина 
(максимум 22% до 25%), а за објектите кои се во низа, покрив на две води со блага косина, 
со задолжителна употреба на ќерамида како материјал за покривање;

8. задржување на бројот, ритамот, големината и формата на отворите на објектите, 
декоративните елементи на фасадите, типот на огради, еркери и материјалите од кои се 
направени, опшивки, симсови, тимпанони и други карактеристични архитектонски 
елементи;

9. малтерисување и финална обработка на фасадите на објектите во Старото градско 
јадро на Битола што се недовршени;

10. задржување и враќање на автентичната боја на фасадите на објектите;
11. употреба на квалитетно дрво за изработка на столарија наместо метал или 

пластифициран лим и постепено отстранување, односно заменување на употребените 
метални или пластифицирани профили на уличните фасади и на дуќаните,;

12. задржување на постојните основни функции на Старото градско јадро на Битола и 
враќање на некои изворни функции, како што се старите занаети, или давање нови 
современи функции на некои објекти, доколку таквите функции се компатибилни со 
нивната природа и карактерот на споменичната целина;

13. обликување на отворените простори во Старото градско јадро на Битола на начин 
што обезбедува да не се нарушува неговиот интегритет;
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14. поставување, односно затскривање на сите видови водови од инфраструктурата и 
инсталации на начин што обезбедува да не бидат видливи на уличните фасади и на 
просторот во Старото градско јадро на Битола;

15. партерно уредување на Старото градско јадро на Битола со употреба на природни 
материјали на постојните улични потези со зачувана калдрма и коцка;

16. вклопување на сите натписи на фирми и други натписи, сообраќајни знаци, 
споменична сигнализација, осветлување и урбана опрема на отворените простори, 
односно нивно поставување согласно со закон;

17. преземање превентивни и корективни мерки против деструктивни ефекти од бучава, 
удари и вибрации предизвикани од машини и возила во Старото градско јадро на Битола, 
како и од различни облици на загадување на околината на подрачјето на споменичната 
целина;

18. посебно регулирање на сообраќајниот режим во рамките на Старото градско јадро 
на Битола, движењето на тешки товарни возила и паркирањето на моторни возила и 
избегнување да се изведуваат големи паркинзи;

19. партерно уредување на пешачката зона во границите на Старото градско јадро;
20. зголемување на градското зеленило;
21. отстранување на несоодветните времени објекти и урбана опрема и
22. преземање на други заштитни мерки и активности на подрачјето на одделни урбани 

комплекси во јадрото во согласност со овој закон. 

Член 10
(1) Во границите на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, на подрачјето на посебно 

заштитеното добро – споменична целина „Стара битолска чаршија“, покрај мерките на 
заштита  наведени како заеднички елементи на режимот на заштита за Старото градско 
јадро на Битола  од членот 9 став (1) од овој закон, не смее:

1. да се менува постојната чаршиска улична мрежа, ниту формата и големината на 
чаршиските блокови;

2. да се менува изгледот на чаршиските улици со сите нивни основни карактеристики;
3. да се менуваат формата, големината и структурата на речното корито, вклучувајќи ги 

постојните мостови на реката Драгор на делот што спаѓа во границите на Чаршијата;
4. да се врши пренамена на просторот на постојниот чаршиски зелен пазар;
5. да се изведува еркер поголем од 0,50 м;
6. да се градат гаражи како посебни објекти на градежната парцела;
7. да се покриваат објектите со материјали кои не се стандардни за заштитени подрачја;
8. да се поставуваат потпирачи, антени, репетитори, големи рекламни паноа и слична 

опрема и уреди на објектите и на отворените простори, спротивно на Законот за заштита 
на културното наследство и

9. да се вршат други недозволени дејства утврдени со актот за заштита на „Старата 
битолска чаршија“, а за посебно заштитените објекти во Чаршијата, и дејства утврдени со 
актите за заштита на тие објекти.

 (2) Во границите на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, на подрачјето надвор од 
границите на споменичната целина „Стара битолска чаршија“, покрај мерките на заштита  
наведени како заеднички елементи на режимот на заштита за Старото градско јадро на 
Битола  од членот 9 став (1) од овој закон, не смее:

1. да се изведува еркер со какви било димензии, со исклучок на новите градби 
лоцирани во близина на постоен стар објект со еркер, со димензии поголеми од неговите;

2. да се покриваат објектите со материјали кои не се стандардни за заштитени подрачја;
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3. да се поставуваат потпирачи, антени, репетитори, големи рекламни паноа и слична 
опрема и уреди на објектите и на отворените простори, без претходно одобрение на 
Управата за заштита на културното наследство и 

4. да се вршат други недозволени дејства на посебно заштитените објекти на тоа 
подрачје на урбаниот комплекс во согласност со овој закон.

(3) Во границите на Урбаниот комплекс – 1: „Стара чаршија“, покрај дејствата од член 
9 став (2) од овој закон, режимот на заштита вклучува и други дејства што се преземаат 
согласно со закон и според условите дефинирани во деталниот урбанистички план за 
урбаниот комплекс, што се однесуваат на:

1. дооформување на уличната мрежа и на урбаните блокови;
2. зачувување на автентичниот изглед на дуќаните, со ограничени интервенции со кои 

се подобруваат условите за нивно функционирање;
3. уредување на изгледот на уличните огради  и оградување на дворните места и на 

портите;
4. доградби и надградби на амбиенталните објекти, кои не се поединечно заштитени 

добра, а кои приднесуваат за вредностите и амбиенталната слика на целината, со 
сочувување на карактеристичните елементи на објектот и

5. други соодветни заштитни мерки и активности утврдени со актот за заштита на 
„Старата битолска чаршија“, а за посебно заштитените објекти во границите на урбаниот 
комплекс, и заштитните мерки утврдени со актите за заштита на тие објекти.

Член 11
(1) Во границите на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, на подрачјето на посебно 

заштитеното добро – Споменична целина „Амбиентална улица Маршал Тито“ (улица 
„Широк сокак“), покрај мерките на заштита наведени како заеднички елементи на 
режимот на заштита од членот 9 став (1) од овој закон, не смее:

1. да се менува изгледот на улицата и на нејзините основни карактеристики;
2. да се градат нови објекти на постојните отворени јавни простори во границите на 

улицата (плоштади и зелени површини), доколку со заштитно-конзерваторските основи, 
односно заштитно-конзерваторските услови односно деталните урбанистички планови не 
е поинаку определено;

3. да се изведува еркер со било какви димензии;
4. да се градат гаражи како посебни објекти на градежната парцела;
5. да се покриваат објектите со материјали кои не се стандардни за заштитени подрачја;
6. да се поставуваат потпирачи, антени, репетитори, големи рекламни паноа и слична 

опрема и уреди на објектите и на отворените простори, спротивно на Законот за заштита 
на културното наследство и

7. да се вршат други недозволени дејства утврдени со актот за заштита на улицата, а за 
посебно заштитените објекти во границите на таа улица, и дејства утврдени со актите за 
заштита на тие објекти.

 (2) Во границите на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, на подрачјето надвор од 
границите на споменичната целина „Амбиентална улица Маршал Тито“ (улица „Широк 
сокак“), покрај мерките на заштита наведени како заеднички елементи на режимот на 
заштита од членот 9 став (1) од овој закон, не смее:

1. да се менува постојната улична мрежа ниту формата и големината на урбаните 
блокови;

2. да се изведува еркер со какви било димензии, со исклучок на новите градби 
лоцирани во близина на постоен стар објект со еркер, со димензии поголеми од неговите;

3. да се градат гаражи како посебни објекти на градежната парцела;
4. да се покриваат објектите со материјали кои не се стандардни за заштитени подрачја;
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5. да се поставуваат потпирачи, антени, репетитори, големи рекламни паноа и слична 
опрема и уреди на објектите и на отворените простори, спротивно на Законот за заштита 
на културното наследство и

6. да се вршат други недозволени дејства на посебно заштитените објекти на тоа 
подрачје на урбаниот комплекс утврдени со актите за заштита на тие објекти.

(3) Во границите на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“, покрај дејствата од членот 
9 став (2) од овој закон, режимот на заштита вклучува и други дејства што се преземаат 
согласно со закон и според условите дефинирани во деталниот урбанистички план за 
урбаниот комплекс што се однесуваат на:

1. дооформување на уличната мрежа во границите на урбаниот комплекс, во поглед на 
дефинирањето на профилот на сообраќајниците и пристапите, реконструкцијата на 
коловозите, оформувањето на тротоари, поплочувањето, односно поставувањето на 
соодветен партерен покривач, уредување на дворните места и нивно оградување, 
уредување на изгледот на уличните огради и портите и друго; 

2. дообликување на карактеристичните улични амбиенти на улиците: „Елпида 
Караманди“, „Маркс и Енгелс“, „Рузвелтова“, „Добривоје Радосављевиќ“, „27 Март“, „11 
Октомври“, „Јорго Османо“, „Стерјо Георгиев“, „Томаки Димитровски“ и други улици 
или нивни делови што припаѓаат на Урбаниот комплекс – 2: „Широк сокак“  и на другите 
улици во урбаниот комплекс;

3. доградби и надградби на амбиенталните објекти, кои не се поединечно заштитени 
добра, а кои придонесуваат за вредностите и амбиенталната слика на целината, со 
сочувување на карактеристичните елементи на објектот и

4. други соодветни заштитни мерки и активности утврдени со актот за заштита на 
„Амбиенталната улица Маршал Тито“ (улица „Широк сокак“), а за посебно заштитените 
објекти на подрачјето на урбаниот комплекс, и заштитните мерки утврдени со актите за 
заштита на тие објекти.

Член 12
(1) Во границите на Урбаниот  комплекс – 3: „Дрвен пазар“, покрај мерките на заштита  

наведени како заеднички елементи на режимот на заштита од членот 9 став (1) од овој 
закон, не смее:

1. да се менува постојната улична мрежа ниту формата и големината на урбаните 
блокови;

2. да се врши пренамена на просторот што го зафаќа паркот „Синан-беј“ („Стив 
Наумов“) и на другите отворени јавни простори во границите на урбаниот комплекс, 
доколку со заштитно-конзерваторските основи, односно заштитно-конзерваторски услови, 
односно деталните урбанистички планови не е поинаку определено и

3. да се вршат други недозволени дејства на посебно заштитените објекти на подрачјето 
на урбаниот комплекс утврдени со актите за заштита на тие објекти.

(2) Во границите на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, покрај дејствата од член 9 
ставот (2) од овој закон, режимот на заштита вклучува и други дејства што се преземаат 
согласно со закон и според условите дефинирани во деталниот урбанистички план за 
урбаниот комплекс што се однесуваат на:

1. дооформување на уличната мрежа во границите на урбаниот комплекс, во поглед на 
дефинирањето на профилот на сообраќајниците и пристапите, реконструкцијата на 
коловозите, оформувањето на тротоари, поплочувањето, односно поставувањето на 
соодветен партерен покривач и друго; 

2. дооформување на урбаните блокови чија компактност е нарушена;
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3. доградби и надградби на амбиенталните објекти, кои не се поединечно заштитени 
добра, а кои придонесуваат за вредностите и амбиенталната слика на целината, со 
сочувување на карактеристичните елементи на објектот;

4. уредување на дворните места и нивното оградување и уредување на изгледот на 
уличните огради и на портите;

5. дообликување на карактеристичните улични амбиенти на улиците: „Цар Самоил“, 
„Стерјо Георгиев“, „Стево Патако“, „Кузман Јосифовски“, „Кирил и Методиј“, „Славко 
Лумбарковски“, „Белградска“, „Стив Наумов“, „Охридска“ и други улици или нивни 
делови што припаѓаат на Урбаниот комплекс – 3: „Дрвен пазар“, како и на уличните 
амбиенти на другите улици во урбаниот комплекс и

6. други соодветни заштитни мерки и активности за посебно заштитените објекти на 
подрачјето на урбаниот комплекс, утврдени со актите за заштита на тие објекти.

Член 13
(1) Во границите на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“, покрај мерките на заштита  

наведени како заеднички елементи на режимот на заштита од членот 9 став (1) од овој 
закон,  не смее:

1. да се менува постојната улична мрежа ниту формата и големината на урбаните 
блокови;

2. да се изведува еркер помал од 0,50 м и поголем од 0,80 м и на помала височина од 
3,60 м  од нивото на улицата ,,Булевар Први Мај“ и

3. да се вршат други недозволени дејства на посебно заштитените објекти на подрачјето 
на урбаниот комплекс утврдени со актите за заштита на тие објекти.

(2) Во границите на Урбаниот комплекс – 4: „Булевар“, покрај дејствата од членот 9 
став (2) од овој закон, режимот на заштита вклучува и други дејства што се преземаат 
согласно со закон и според условите дефинирани во деталниот урбанистички план за 
урбаниот комплекс што се однесуваат на:

1. дооформување на уличната мрежа во границите на урбаниот комплекс, во поглед на 
дефинирањето на профилот на сообраќајниците и пристапите, реконструкцијата на 
коловозите, оформувањето на тротоари, поплочувањето, односно поставувањето на 
соодветен партерен покривач и друго; 

2. дооформување на урбаните блокови чија компактност е нарушена;
3. доградби и надградби на амбиенталните објекти, кои не се поединечно заштитени 

добра, а кои приднесуваат за вредностите и амбиенталната слика на целината, со 
сочувување на карактеристичните елементи на објектот;

4. уредување на дворните места и нивно оградување;
5. дообликување на карактеристичните улични амбиенти во урбаниот комплекс и
6. други соодветни заштитни мерки и активности за посебно заштитените објекти на 

подрачјето на урбаниот комплекс, утврдени со актите за заштита на тие објекти.

Член 14
(1) Во контактните зони на Старото градско јадро на Битола не смее:
1.  да се менува постојната улична мрежа, доколку со тоа се нарушува или се 

оневозможува функционалната комуникација со Старото градско јадро на Битола или на 
кој било негов дел;

2. да се менуваат габаритот, висината и фасадниот изглед на поединечно заштитените 
објекти; 

3. да се внесуваат какви било капацитети и да се воведуваат намени што придонесуваат 
за присуство на различни форми на загадување или предизвикуваат бучава, вибрации и 
удари и
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4.  да се вршат земјени или други градежни работи спротивно на Законот за заштита на 
културното наследство.

(2) Во контактните зони на Старото градско јадро на Битола режимот на заштита 
вклучува и други дејства што се преземаат согласно со закон и според условите 
дефинирани во деталните урбанистички планови на контактните зони што се однесуваат 
на:

1. задржување на постојната состојба на изградените објекти со можност за соодветни 
градежни интервенции што нема да го нарушат интегритетот на заштитеното подрачје;

2. обликување на отворените простори на начин што обезбедува да не се нарушува 
интегритетот на односниот дел од заштитеното подрачје;

3. контролирана интерполација на нови објекти на слободни локации и
4. усогласување на габаритот и висината на новите објекти на начин со кој се 

оневозможува затворање на визурите кон и од Старото градско јадро на Битола.

Член 15
(1) Со Старото градско јадро на Битола, во името на Република Македонија, управува 

Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј -Битола, а 
во името на локалната заедница, управува општината Битола. 

(2) Заради обезбедување посебни услови за трајно зачувување на споменичната целина 
и за отстранување на причините што ги загрозуваат нејзините вредности, како и заради 
координирано реализирање на заеднички иницијативи, акции или проекти за заштита, 
уредување, користење и ревитализација на Старото градско јадро на Битола, 
Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола и 
општината Битола изработуваат план за управување на Старото градско јадро на Битола 
(во натамошниот текст: Планот за управување) во согласност со Законот за заштита на 
културното наследство. 

(3) Планот за управување го донесува Управниот одбор на Националната установа 
Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола, на предлог од директорот 
и советот на општината Битола, а по претходно добиена согласност од Управата за 
заштита на културното наследство и од Министерството за култура. 

(4) Планот за управување треба да ги содржи мерките и активностите за заштита на 
културното наследство, и тоа:

- вовед (преглед на заштитени недвижни добра со вредности, значење, особености, 
граници изразени текстуално и преку мапа, методологија на подготовка и состојба);

- историски развој;
- управување;
- фактори и ризици;
- потенцијали и визија;
- главни цели на планот;
- планирање на урбаниот развој и урбаната рехабилитација;
- акциски план за спроведување на планот со фискални импликации потребни за негово 

спроведување;
- субјекти и начин на спроведување на планот и
- резиме и соодветни прилози на планот.
(5) Планот за управување пред неговото донесување се става на јавна расправа. 

Мислењата, предлозите и препораките изнесени на јавната расправа се земаат предвид 
при изготвувањето на планот за управување.

(6) Планот за управување се донесува за период од пет години. 
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(7) Субјектите кои во согласност со ставот (1) на овој член, управуваат со Старото 
градско јадро на Битола, треба најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната 
година да достават до Управата за заштита на културното наследство годишен извештај за 
спроведување на планот за управување. 

(8) Субјектите од ставот (3) на овој член се должни да започнат со изготвување на нов 
план за управување најдоцна шест месеци пред истекот на рокот за кој е донесен планот за 
управување. 

(9) Управата за заштита на културното наследство го следи спроведувањето на планот 
за управување од ставот (1) на овој член.

НАДЗОР

Член 16
(1) Инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон врши Управата за заштита на 

културното наследство во согласност со овој закон и со Законот за заштита на културното 
наследство. 

(2) Во врска со примената на прописите за градење и просторно и урбанистичко 
планирање, надзор и контрола вршат органите надлежни за вршење на работите од 
областа на уредувањето и просторот. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17
(1) Ревалоризацијата на спомениците на културата кои се наоѓаат во опфатот на 

заштитеното подрачје од членот 7 став (1) од овој закон, а чие својство на споменик на 
културата е утврдено со решение на Националната установа-Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј-Битола ќе заврши на начин и во постапка пропишана 
со Законот за заштита на културното наследство  во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

(2) Валоризацијата на добрата за кои основано се претпоставува дека се културно 
наследство, а кои се наоѓаат  во опфатот на заштитеното подрачје од членот 7 став (1) од 
овој закон и се евидентирани во заштитните евиденции на Националната установа-Завод 
за заштита на спомениците на културата и Музеј-Битола  ќе заврши  на начин и во 
постапка пропишана со Законот за заштита на културното наследство во рок од две 
години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Деталните урбанистички планови од членот 8 ставови (1) и (2) од овој закон ќе се 
донесат во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(4) До донесувањето на плановите од ставот (3) на овој член, заштитата на заштитеното 
подрачје од членот 7 став (1) од овој закон се остварува согласно со Законот за заштита на 
културното наследство и прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење.

Член 18
Планот за управување од членот 15 став (2) од овој закон ќе се донесе во рок  од  12 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”, а ќе започне да се применува по една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.


