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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за вториот квартал од 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за вториот 
квартал од 2018 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 24.08.2018 година. 

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

 
Бр. 08-675/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
24.08.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за вториот квартал од 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за вториот квартал од 2018 година. 

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

 
Бр.09-114/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање 
согласност на намената на проектот 
„Линиска инфраструктура градба-

изградба на фекална канализација за село 
Буково-Општина Битола“  

Техн. бр. 33/2018 

 1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на намената на проектот 
„Линиска инфраструктура градба-изградба 
на фекална канализација за село Буково-
Општина Битола“ Техн.бр.33/2018, доне-

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 11, година XLIX 

Среда, 29.08.2018 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 29.08.2018 СТР. 2 

сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 24.08.2018 година. 

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

 
Бр. 08-675/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 24.08.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на намената на 
проектот „Линиска инфраструктура 

градба-изградба на фекална канализација 
за село Буково-Општина Битола“  

Техн. бр. 33/2018 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот „Линиска инфра-
структура градба- изградба на фекална 
канализација со должина L=6,5 km за село 
Буково-општина Битола“ Техн.бр.33/2018, 
изработен од „Проинг“ДООЕЛ Битола  

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до Аген-
цијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола ”. 

 
Бр.09-114/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

на приоритет на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-изградба на 

фекална канализација за село Буково-
општина Битола“ Техн. бр. 33/2018 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот „Линиска инфра-
структура градба-изградба на фекална кана-
лизација за село Буково-општина Битола“ 
Техн. бр. 33/2018, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
24.08.2018 година. 

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

 
Бр. 08-675/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 24.08.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проектот 

„Линиска инфраструктура градба- 
изградба на фекална канализација за село 

Буково-општина Битола“  
Техн. бр. 33/2018 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Линиска инфраструктура градба-
изградба на фекална канализација за село 
Буково-општина Битола“ Техн. бр. 33/2018, 
изработен од „Проинг“ ДООЕЛ Битола  
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Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-114/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на намената на основен проект 
за реконструкција со проширување на 

линиска инфраструктурна градба-коловоз 
на локален пат за село Маловиште во 

врска со Р 1101 со Л=4,05 км  
Техн. бр. 03-50/2018 

1. Ја објавувам Одлуката за давање со-
гласност на намената на основен проект за 
реконструкција со проширување на линиска 
инфраструктурна градба-коловоз на лока-
лен пат за село Маловиште во врска со  
Р 1101 со Л=4,05 км Техн. бр. 03-50/2018, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 24.08.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-675/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 24.08.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на намената на 
основен проект за реконструкција со 

проширување на линиска 
инфраструктурна градба-коловоз на 

локален пат за село Маловиште во врска 
со Р 1101 со Л=4,05 км  
Техн. бр. 03-50/2018 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на основен проект за реконструк-
ција со проширување на линиска инфра-
структурна градба-коловоз на локален пат 
за село Маловиште во врска со Р 1101 со  
Л = 4,05 км Техн. бр. 03-50/2018, изработен 
од ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инжинеринг Битола. 

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до Аген-
цијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој. 

  
Член 3 

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

 
Бр.09-114/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на приоритет на основен проект за 
реконструкција со проширување на 

линиска инфраструктурна градба-коловоз 
на локален пат за село Маловиште во 

врска со Р 1101 со Л=4,05 км  
Техн. бр. 03-50/2018 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на основен проект за рекон-
струкција со проширување на линиска ин-
фраструктурна градба-коловоз на локален 
пат за село Маловиште во врска со Р 1101 
со Л=4,05 км Техн. бр. 03-50/2018, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 24.08.2018 година. 

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

 
Бр. 08-675/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.08.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 24.08.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на основен 

проект за реконструкција со проширување 
на линиска инфраструктурна градба-ко-
ловоз на локален пат за село Маловиште 

во врска со Р 1101 со Л=4,05 км 
Техн. бр. 03-50/2018 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

основен проект за реконструкција со 
проширување на линиска инфраструктурна 
градба-коловоз на локален пат за село 
Маловиште во врска со Р 1101 со Л = 4,05 
км Техн. бр. 03-50/2018, изработен од ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг Битола.  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-114/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
24.08.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Техн. бр. 03-50/2018 ................................................ 3 
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на 
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проширување на линиска инфраструктурна 
градба-коловоз на локален пат за село 
Маловиште во врска со Р 1101 со Л=4,05 км 
Техн. бр. 03-50/2018 ................................................ 4 
 

 
  

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 29.08.2018 СТР. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА 
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ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 
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