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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Извештајот од Комисијата
за проценка на штети од елементарни
непогоди настанати од невремето во
Општина Битола во месец јуни и јули
2018 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Извештајот од Комисијата за проценка
на штети од елементарни непогоди
настанати од невремето во Општина Битола
во месец јуни и јули 2018 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/1
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на 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 07.09.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Извештајот од
Комисијата за проценка на штети од
елементарни непогоди настанати од
невремето во Општина Битола во месец
јуни и јули 2018 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни
непогоди настанати од невремето во
Општина Битола во месец јуни и јули 2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/3
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Иницијативата за
започнување на постапка за основање на
јавно претпријатие за изградба и
одржување на јавен простор за паркирање
и уредување и организирање на јавен
локален превоз на патници во Општината
Битола
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Иницијативата за започнување на
постапка за основање на јавно претпријатие
за изградба и одржување на јавен простор за
паркирање и уредување и организирање на
јавен локален превоз на патници во
Општината Битола, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам

Бр. 08-720/2
12.09.2018 год.
Битола

1. Ја објавувам Одлуката за имени и
дополнувања на Одлуката за утврдување на
висината на надоместокот за користење на
земјиште во општа употреба за поставена
урбана опрема и поставување на урбана
опрема за која не може да се наплаќа
комунална такса на територија на Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на 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 07.09.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијативата за
започнување на постапка за основање на
јавно претпријатие за изградба и
одржување на јавен простор за паркирање
и уредување и организирање на јавен
локален превоз на патници во Општината
Битола
1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за
започнување на постапка за основање на
јавно претпријатие за изградба и одржување
на јавен простор за паркирање и уредување
и организирање на јавен локален превоз на
патници во Општината Битола.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/4
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за имени и
дополнувања на Одлуката за утврдување
на висината на надоместокот за
користење на земјиште во општа употреба
за поставена урбана опрема и
поставување на урбана опрема за која не
може да се наплаќа комунална такса на
територија на Oпштина Битола

Бр. 08-720/3
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 36 и 22 од Законот за
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ„бр.
05/2002) и член 70 од Статутот на Општина
Битола (“Сл. гласник на Општина Битола
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 07.09.2018
година, донесе
ОДЛУКА
за имени и дополнувања на Одлуката за
утврдување на висината на надоместокот
за користење на земјиште во општа
употреба за поставена урбана опрема и
поставување на урбана опрема за која не
може да се наплаќа комунална такса на
територија на Oпштина Битола
Член 1
Со оваа Одлука се врши измени и
дополнувања на Одлуката за утврдување
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висината на надоместокот за користење на
земјиште во општа употреба за поставена
урбана опрема и поставување на урбана
опрема за која не може да се наплаќа комунална такса на територија на Oпштина Битола објавена во „Сл. гласник на Општина
Битола“ бр. 9/2013 на начин што по членот
9 се додаваат три нови членови, кои гласат:
Член 9-а
„Корисникот на земјиштето во општа
употреба за поставена урбана опрема со
давателот на земјиштето во општа употреба
за поставена урбана опрема (Општина
Битола) по истекот на рокот за користење
на земјиштето за поставената урбана опрема
определан во договорот склучува анекс
договор во кој се предвидува дополнителен
рок за користење на предметното земјиште
од 2 години.
Член 9-б
Анекс договор можат да склучат сите
корисници на земјиште во општа употреба
за поставена урбана опрема кој го имаат
подмирено надоместокот за користење
заклучно со 30.06.2018 г .
Член 9-в
Корисникот на земјиштето во општа
употреба за поставена урбана опрема кој
што има заостанат долг по основ надоместокот од член 3 на ова одлука доколку
сака да склучи анекс договор со давателот
на земјиште во општа употреба за поставена
урбана опрема, а не е во можност во целост
да го подмири заостанатиот долг до
склучување на анекс договорот, се обврзува
да обезбеди соодветен инструмент за
обезбедување на плакањето на заостанатиот
надоместок, за што ќе се склучи посебен
договор со Општина Битола“.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесување а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/5
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на трајно користење без надоместок на
движна ствар црево ПП ф-52л-15 од
страна на Општина Битола дадена од
Дирекција за заштита и спасување Скопје
1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање
на трајно користење без надоместок на
движна ствар црево ПП ф-52л-15 од страна
на Општина Битола дадена од Дирекција за
заштита и спасување Скопје, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/4
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), а во врска со Одлуката за престанок
и за давање на трајно користење на движна
ствар на Општина Битола бр. 44-4679/4
(„Службен весник на РМ“ бр. 133/2018),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 07.09.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на трајно користење без
надоместок на движна ствар црево ПП ф52л-15 од страна на Општина Битола
дадена од Дирекција за заштита и
спасување Скопје
Член 1
Со оваа Одлука општина Битола го
прифаќа давањето на трајно користење без
надоместок на движна ствар-црево ПП ф-
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52л-15 со номенклатурен број 7720-00008937-4 количина 26 од страна на Дирекција
за заштита и спасување Скопје, согласно
Одлуката за престанок и за давање на трајно
користење на движна ствар на Општина
Битола бр. 44-4679/4 од 10.07.2018
(„Службен весник на РМ“ бр.133/2018.

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.
05/02) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Сл. гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 07.09.2018
година, донесе

Член 2
Градоначалникот на Општина Битола ќе
склучи договор со кој подетално ќе се
уредат правата и обврските за движната
ствар од член 1 на оваа Одлука.

О Д Л У К А
за користење на Спортска сала Младост
без надомест

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/6
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за користење
на Спортската сала Младост, без
надоместок
1. Ја објавувам Одлуката за користење на
Спортската сала „Младост“, без надоместок, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/5
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Член 1
Советот на Општина Битола со оваа
Одлука ги ослободува сите спортски
друштва каде што Општината Битола се
јавува како 100% основач на акционерското
друштво од надоместок за користење на
Спортската сала „Младост“ за спортски
тренинзи и натпревари.
Користењето на Спортската сала „Младост“ за спортски тренинзи и натпревари ќе
им биде овозможено на акционерските
друштва со претходно писмено известување
до Општината за термините на одржување
на спортските тренинзи и натпревари.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.09-124/7
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за промена на
името на Спортската сала во Битола од
„Младост“ во „Боро Чурлевски“
1. Ја објавувам Одлуката за промена на
името на Спортската сала во Битола од
„Младост“ во „Боро Чурлевски“, донесена
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на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/6
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22, 36, став 1, точка
15, од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член
70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“
бр. 10/05 и 17/08), а во врска со Заклучокот
за усвојување на иницијативата за донесување на одлука за преименување на
Спортската сала „Младост“ во Општина
Битола во „Боро Чурлевски“ бр.09-106/23
од 31.07.2018 година, Советот на Општината Битола на седницата одржана на
07.09.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за промена на името на Спортската сала
во Битола од „Младост“ во „Боро
Чурлевски“
Член 1
Со оваа Одлука се врши промена на
името на Спортската сала од „Младост“ во
Спортска сала „Боро Чурлевски“.
Член 2
Примерок од Одлуката да се достави до
надлежните институции по потреба.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
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54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација од ПАКО МАК ДОО Скопје
1. Ја објавувам Одлуката за примање на
донација од ПАКО МАК ДОО Скопје,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/7
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7
од Законот за донации и спонзорства во
јавните дејности („Службен весник на РМ“
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на општина Битола на седницата
одржанa на 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за примање на донација
од ПАКО МАК ДОО Скопје
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата
од 30 (триесет) зелени пластични игло
контејнери од 1,5 м3, за собирање на
стаклен отпад од пакување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Член 2
Донацијата не создава директна корист
за давателот ниту обврска за враќање од
примателот на донацијата, дадена за цели
од јавен интерес.

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

Член 3
Се овластува Градоначалникот на
Општина Битола да склучи договор со

Бр.09-124/8
07.09.2018 г.
Битола
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давателот на донацијата со кој подетално ќе
биде уреден начинот на користење на
донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/9
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на првото
полугодие од 2018 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
на Информација за безбедносната состојба
на подрачјето на Полициската станица од
општа надлежност Битола во текот на
првото полугодие од 2018 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/8
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на 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 07.09.2018 година,
донесе
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ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа
надлежност Битола во текот на првото
полугодие од 2018 година
1. СЕ УСВОЈУВА Информација за
безбедносната состојба на подрачјето на
Полициската станица од општа надлежност
Битола во текот на првото полугодие од
2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/10
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2019 година на ЈОУДГ
„Мајски Цвет“ Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Мајски
Цвет“ Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/9
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член
20–б од Законот за вработените во јавниот
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сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14,
199/14, 27/16 и 35/2018) 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 07.09. 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување за 2019 година на ЈОУДГ
„Мајски Цвет“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување за 2019 година во
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола бр. 01-97/1 од
19.03.2018 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/11
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

БРОЈ 13 – СТР. 7

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на
РМ„ бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ„ бр.05/02) и член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 07.09.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на висината на бруто
пресметковниот бод за исплата на плата
на вработени во ЈП „Комуналец“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
на Управниот одбор на ЈП „Комуналец“
Битола за утврдување на висината на бруто
пресметковниот бод за изплата на плата на
вработени во ЈП „Комуналец“ Битола, бр.
02-578/3 од 29.08.2018 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-124/12
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висинатана бруто пресметковниот бод за
исплата на плата на вработени во ЈП
„Комуналец“ Битола

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

1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
висината на бруто пресметковниот бод за
исплата на плата на вработени во ЈП
„Комуналец“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во средните
училишта на подрачјето на Општината
Битола за учебната 2018/2019 година

Бр. 08-720/10
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

1. Го објавувам Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во средните
училишта на подрачјето на Општината
Битола за учебната 2018/2019 година,
донесено на седницата на Советот на
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Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/11
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 28, став 3 од Законот
за средно образование („Службен весник на
РМ“ бр.44/95...64/18) 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 07.09.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
средните училишта на подрачјето на
Општината Битола за учебната 2018/2019
година
Член 1
Со ова решение се дава согласност за
формирање на паралелки со помал број на
ученици во средните училишта на подрачјето на Општината Битола и тоа:
1. Средно општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола следниве
паралелки:
- 1 паралелка од земјоделско ветеринарна
струка со вкупно 12 ученици од сите
образовни профили во прва година
- II-1 – 11 ученици (сите профили)
- III-1 – 6 ученици – техничар за агроменаџмент, ветеринарен техничар и техничар
за фармерско производство и
- IV-1 - 10 ученици – техничар за агроменаџмент и ветеринарен техничар
- IV-2 – 5 ученици - техничар за фармерско производство и техничар за хортикултура
2. Средно општинско техничко училиште
„Ѓорѓи Наумов“ Битола следниве паралелки:
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- Електротехничар енергетичар – 1 паралелка со 10 ученици
- Електро механичар – 1 паралелка со 8
ученици
3. Средно општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола – согласност за формирање на паралелка со помалку
од 34 ученици за економско-правна и
трговска струка, образовен профил-асистент
деловен администратор со тригодишно траење на образованието и економско-правна и
трговска струка, образовен профил-економски техничар со четригодишно траење
на образованието
- I – 5 клас – 19 ученици
- III - 2 клас – 22 ученици и
- III - клас – 22 ученици и
4. Средно општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“-Битола следниве
паралелки:
Прва година
- една група за втор странски јазик
француски-11 ученици
- две група за втор странски јазик германски јазик, со следниот број на ученици –
14 и 13 ученици
- една група на франциски јазик билингвална настава – 14 ученици
Втора година
- една група за предметот Елементарна
алгебра и геометрија-15 ученици
- една група за предметот информатичка
технологија-13 ученици
- една група-латински јазик-16 ученици
- четири групи за втор странски јазик
француски јазик со следниот број на
ученици: 11, 13, 9 односно 15 ученици
Трета година
- две група за настава во општественохуманистичко подрачје, комбинација А со
следниот број на ученици: 16 и 15 ученици
- една група за настава во општественохуманистичко подрачје, комбинација Б со
следниот број на ученици: 11 ученици
- две групи за втор странски јазик француски и германски јазик – 13 односно 14
ученици
- една група за француски јазик, билингвална настава - 5 ученици.
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Четврта година
- една група во јазично-уметничко подрачје, комбинација А-16 ученици
- две групи за втор странски јазик француски и германски јазик - 19, односно 17
ученици.
5. Средно општинско училиште „Таки
Даскало“ Битола-согласност за формирање
на паралелки со помал број на ученици
Прва година
- Рударска-геолошко рударски техничар
1 паралелка – 13 ученици
- Сообраќајна - тех. за патен сообраќај и
тех.за лог. и осиг.2 паралелки 31 ученик
- Граф. струка-граф. тех. и печатар 2
паралелки – 34 ученици
- Текстична струка - тех. За дизајн и
облека – 1 паралелка 11 ученици
- Град. геодетска град./архитектонски
техничар 1 паралелка 13 ученици
- Гимназија – 4 паралелки 65 ученици
Втора година
- Рударска, геол. рударски техничар 1
паралелка 11 ученици
- Сообраќајна - тех. За патен сооб.и транспорт и шпед. 2 паралелки 37 ученици
- Графичка струка - граф. техничар и
печатар 2 паралелки 31 ученик
- Текстилна струка - тех. со дизајн и
облека 1 паралелка 17 ученици
- Град.геодетска град./архитектонски
техничар 1 паралелка 17 ученици
- Гимназија – 4 паралелки 59 ученици
Трета година
- Рударска-геолошко рударски техничар
и рак.на руд. маш. 2 паралелка – 14 ученици
- Сообраќ. - тех. на пат. сооб. и транспорт
и шпед. 2 паралелки 22 ученици
- Графичка струка-граф. техничар и печатар 2 паралелки 16 ученици
- Текстилна струка – тех.со дизајн и облека 2 паралелки 5 ученици
- Град. геодетска град./архитектонски
техничар 1 паралелка 9 ученици
- Угостител. турист. хотел. турист. техничар 1 паралелка 5 ученици
- Гимназија – 3 паралелки 33 ученици
Четврта година
- Рударска, геол. рударски техничар 1 паралелка 12 ученици
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- Сообраќајна-тех. за патен сооб. и транспорт и шпед. 2 паралелки 39 ученици
- Графичка струка-граф. техничар 1 паралелки 18 ученик
- Град. геодетска град./архитектонски
техничар 1 паралелка 25 ученици
- Угостител. турист. хотел. турист.
техничар 1 паралелка 10 ученици
- Гимназија – 5 паралелки 83 ученици
6. Општинско средно медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ – согласност
за формирање на групи со помал број на
ученици во образовните профили физиотерапевтски и фармацевтски лабораториски
техничар
- I oбразовен профил фармацевтски лаб.
техничар 2 паралелки по 22 ученици
- I образовен профил физиотерапевтски
техничар 2 паралелки од кои едната 17, а
втората со 18 ученици.
- III 1 образовен профил: забен техничар
– 20 ученици
- III 2 образовен профил: фармацевтски
лабораториски тех.со 23 ученици
- III 3 образовен профил фармацевтски
лабораториски тех. со 23 ученици
- III 4 образовен профил медицински сестри со 25 ученици
- III 5 образовен профил медицински сестри со 25 ученици
Член 2
Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/13
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член
54 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во основните
училишта на подрачјето на Општината
Битола за учебната 2018/2019 година
1. Го објавувам Решението за давање
согласност за формирање на паралелки со
помал број на ученици во основните училишта на подрачјето на Општината Битола
за учебната 2018/2019 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/12
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 41 став 5 од Законот
за основно образование („Службен весник
на РМ“ бр.103/08…64/18) 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 07.09.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност за формирање на
паралелки со помал број на ученици во
основните училишта на подрачјето на
Општината Битола за учебната
2018/19 година
Член 1
Со ова решение се дава согласност за
формирање на паралелки со помал број на
ученици во основните училишта на подрачјето на Општината Битола за учебната
2018/19 и тоа:
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1. Основно училиште „Елпида Караманди“ Битола следниве чисти паралелки:
- I – 4 паралелки – 77 ученици
- II – 3 паралелки 66 ученици
- III – 4 паралелки 79 ученици
- IV – 4 паралелки 91 ученик
- VI – 4 паралелки 83 ученици,
ПУ село Цапари:
- I и III Oдделение – 1 паралелка 9 ученици,
- II, IV и V одделение – 1 паралелка – 6
ученици
- VI одделение – 1 паралелка 5 ученици,
- VII одделение – 1 паралелка 4 ученици,
- VIII одделение – 1 паралелка 3 ученици,
- IX одделение – 1 паралелка 2 ученици
ПУ село Доленци
- II и IV oдделение – 1 паралелка 14 ученици,
- I, III и V 1 паралелка – 19 ученици,
2. Основно училиште „Даме Груев“ Битола следниве паралелки:
- I одделение – 3 паралелки од 56 ученици
- II одделение – II а - 19 ученици, II б – 19,
II-в – 21 ученик
- III одделение – III а – 22 ученици, III в – 17,
- IV одделение – IV а – 17, IV б – 21, IV-в –
18 и IV-г – 17 ученици
- V одделение – V б – 17, V – 19,
- VI одделение – VI а – 15 ученици, VI б – 14,
VI в – 23,
- VII одделение – VII a – 15 ученици, VII б –
14, VII в – 14,
- VIII одделение – VIII a – 15 ученици, VIII б
– 15, VIII в – 16, VIII г - 14
- IX одделение – IX a – 15 ученици, IX б – 14,
IX в – 16 и IX г – 17.
ПУ село Долно Оризари
- I одделение – 1 паралелка од 16 ученици
- II одделение – 17 ученици
- III одделение – 19 ученици
- IV одделение – 21 ученици
- V одделение – 13 ученици
- VI одделение – VI-1 - 11 ученици, VI-2 – 11
ученици
- VII одделение – 18 ученици
- VIII одделение – VIII-1 – 13 ученици, VIII-2
– 12 ученици,
- IX одделение – 19 ученици
ПУ село Карамани – 2 комбинирани паралелки од I-V одделение – 25 ученици.
3. Основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Битола следниве паралелки:
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- I одделение – 2 паралелки со 50 ученици
- II одделение – 2 паралелки со 44 ученици
- III одделение – 2 паралелки со 50 ученици
- IV одделение – 2 паралелки со 43 ученици
- V одделение – 2 паралелки со 47 ученици
- VI одделение – 2 паралелки со 53 ученици
- VII одделение – 3 паралелки со 50 ученици
- VIII одделение – 2 паралелки со 44 ученици
- IX одделение – 2 паралелки со 49 ученици
ПУ село Логоварди:
- I одделение – 1 паралелка со 4 ученици
- II одделение – 5 ученици
- III одделение – 8 ученици
- IV одделение – 1 комбинирана (II-IV) - 6
ученици
- V одделение – 1 комбинирана паралелка
(III-V) со 7 ученици
4. Основно училиште „Стив Наумов“ Битола, следниве чисти паралелки:
- I одделение – 4 паралелки со 84 ученици
- II одделение – 4 паралелки со 91 ученици
- III одделение – 4 паралелки со 99 ученици
- IV одделение – 4 паралелки со 95 ученици
- V одделение – 4 паралелки со 88 ученици
- VI одделение – 4 паралелки со 88 ученици
- VII одделение – 4 паралелки со 87 ученици
- VIII одделение – 4 паралелки со 72 ученици
5. Основно училиште „Гоце Делчев„ Битола следниве паралелки:
- I-1 – 11 ученици, I-2 – 10 ученици, I-3 – 11
ученици, I-5 – 23 ученици
- II-1 – 14 ученици, II-2 – 17 ученици, II-5 –
16 ученици и II-6 – 16 ученици
- III-1 – 22 ученици, III-2 – 22 ученици, III-5 –
14 ученици,
- IV-1 – 19 ученици, IV-2 – 16 ученици, IV-5
– 24 ученици, IV-5 – 7 ученици,
- V-1 – 12 ученици, V-2 – 15 ученици, V-3 –
10 ученици, V-6 – 19 ученици,
- VI-1 – 14 ученици, VI-2 – 11 ученици, VI-3
– 18 ученици, VI-5 – 10 ученици, VI-6 – 10
ученици
- VII-1 – 13 ученици, VII-2 – 20 ученици, VII3 – 21 ученици, VII-5 – 17 ученици, VII-6 – 16
ученици
- VIII-1 – 19 ученици, VIII-2 – 15 ученици,
VIII-5 – 15 ученици, VIII-6 – 14 ученици,
- IX-1 – 13 ученици, IX-2 – 13 ученици, IX-3
– 12 ученици, IX-5 – 10 ученици, IX-6 – 11
ученици.
6. Основно училиште „Ѓорѓи Сугарев“
Битола следниве паралелки:
- I-1 – 20 ученици
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- I-2 – 21 ученик
- I-3 – 20 ученици
- I-4 – 23 ученици
- II-1 – 25 ученици - IV-1 – 16 ученици
- II-2 – 26 ученици - IV-2 – 16 ученици
- II-3 – 25 ученици - IV-3 – 16 ученици
- II-4 – 25 ученици - IV-4 – 16 ученици
- V-1 – 15 ученици
- III-1 – 21 ученици - V-2 – 18 ученици
- III-2 – 25 ученик - V-3 – 15 ученици
- III-3 – 22 ученици - V-4 – 16 ученици
- III-4 – 20 ученици - VI-1 – 18 ученици
- VI-2 – 19 ученици
- VI-3 – 18 ученици - VIII-2 – 13 ученици
- VI-4 – 18 ученици - VIII-3 – 11 ученици
- VII-1 – 14 ученици - VIII-4 – 12 ученици
- VII-2 – 13 ученици - IX-1 – 110 ученици
- VII-3 –18 ученици - IX-2 – 10 ученици
- VII-4 – 10 ученици - IX-3 – 8 ученици
- VIII-1 – 10 ученици - IX-4 – 11 ученици
Посебни паралелки: I одделение – 2, II – 6,
III-3, IV-5, V-6, VI-4, VII-5, VIII-2, IX-2
7. Основно училиште „Коле Канински“
Битола следниве паралелки:
- Прво одделение – 3 паралелки – 64 ученици
- Второ одделение – 3 паралелки – 59 ученици
- Трето одделение – 3 паралелки – 72 ученици
- Четврто одделение – 3 паралелки – 61 ученик
- Петто одделение – 3 паралелки – 61 ученици
- Шесто одделение – 5 паралелки – 63 ученици
- Седмо одделение – 4 паралелки – 85 ученици
- Осмо одделение – 5 паралелки – 106 ученици
- Деветто одделение – 4 паралелки – 77 ученици
Подрачно училиште село Буковски
ливади
- Прво одделение – 1 паралелка – 18 ученици
- Второ одделение – 1 паралелка – 19 ученици
- Трето одделение – 2 паралелки – 35 ученици
- Четврто одделение – 1 паралелки – 22 ученици
- Петто одделение – 2 паралелка – 33 ученици
Подрачно училиште село Буково
- Прво одделение – 1 паралелка – 8 ученици
- Шесто одделение – 1 паралелка – 9 ученици
- Седмо одделение – 1 паралелка – 4 ученици
- Осмо одделение – 1 паралелка – 9 ученици
- Деветто одделение – 1 паралелка – 3 ученици
8. Основно училиште „Александар Турунџев“ село Кукуречани следниве паралелки:
- Прво одделение – 1 паралелка – 5 ученици
- Второ одделение – 1 паралелка – 2 ученици
- Трето одделение – 1 паралелки – 14 ученици
- Четврто одделение – 1 паралелка – 9 ученици
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- Петто одделение – 1 паралелка – 14 ученици
- Шесто одделение – 2 паралелки – 28 ученици
- Седмо одделение – 2 паралелки – 27 ученици
- Осмо одделение – 2 паралелки – 25 ученици
- Деветто одделение – 2 паралелки – 11 ученици
Подрачно училиште село Габалавци
- Прво одделение – 1 ученик
- Трето одделение – 1 ученик
Подрачно училиште село Драгожани
- Прво одделение – 2 ученици
- одделение – 1 паралелка - 2 ученици
Подрачно училиште село Лопатица
- Второ одделение – 2 ученици
- Петто одделение – 1 паралелка – 2 ученици
9. Основно училиште „Крсте Петков Мисирков“ село Бистрица следниве чисти паралелки:
- Прво одделение – 1 паралелка – 6 ученици
- Второ оддление – 1 паралелка – 9 ученици
- Трето одделение – 1 паралелка – 9 ученици
- Четврто одделение – 1 паралелка – 9 ученици
- Петто одделение – 1 паралелка – 15 ученици
- Шесто одделение – 2 паралелки – 21 ученици
- Седмо одделение – 2 паралелки – 40 ученици
- Осмо одделение – 2 паралелки – 39 ученици
- Деветто одделение – 2 паралелки – 36 ученици
- деца со посебни потреби - 5
Подрачно училиште село Кравари:
- Прво одделение – 1 паралелка – 8 ученици
- Второ одделение – 1 паралелка – 12 ученици
- Трето одделение – 1 паралелка – 6 ученици
- Четврто одделение – 1 паралелка – 16 ученици
- Петто одделение – 1 паралелка – 11 ученици
Подрачно училиште село Кишаванаставен јазик албански
- Шесто одделение – 1 паралелка – 14 ученици
- Седмо одделение – 1 паралелка – 17 ученици
- Осмо одделение – 1 паралелка – 12 ученици
- Деветто одделение – 1 паралелка – 10 ученици
Комбинирани паралелки од I-V одделение
Подрачно училиште Олевени
- I-IV-V одделение – 1 паралелка – 4 ученици
Подрачно училиште Барешани
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 7
ученици
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Подрачно училиште Канино
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 6
ученици
Подрачно училиште Оптичари
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 12
ученици
Подрачно училиште Егри
- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 9 ученици
Подрачно училиште Породин
- I-III одделение – 1 паралелка – 2 ученици
Подрачно училиште Кременица
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8
ученици
Подрачно училиште Лажец
- I-IV-V одделение – 1 паралелка – 6 ученици
Подрачно училиште Лажец (наставен
јазик-албански)
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 7
ученици
Подрачно училиште Велушина (наставен
јазик-албански)
- II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 4
ученици
Подрачно училиште Острец (наставен
јазик-албански)
- I-II-IV-V одделение – 1 паралелка – 16
ученици
Подрачно училиште Меџитлија (наставен
јазик-албански)
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8
ученици
Подрачно училиште Граешница (наставен
јазик-албански)
II-IV-V - одделение – 1 паралелки – 14
ученици
I-III – одделение – 1 паралелка со 14 ученици
Подрачно училиште Жабени (наставен
јазик-албански)
- I-II-IV-V одделение – 1 паралелка – 9 ученици
Подрачно училиште Кишава (наставен
јазик-албански)
- I-II-IV-V одделение – 1 паралелка – 12
ученици
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10. Основно училиште „Тодор Ангелевски“ Битола следниве паралелки:
- Прво одделение – 3 паралелки – 78 ученици
- Второ одделение – 3 паралелки – 60 ученик
- Трето одделение – 3 паралелки – 81 ученици
- Четврто одделение – 3 паралелки – 72 ученици
- Петто одделение – 3 паралелки – 63 ученици
- Шесто одделение – 5 паралелки – 90 ученици
- Седмо одделение – 4 паралелки – 66 ученици
- Осмо одделение – 4 паралелки – 77 ученици
- Деветто одделение – 4 паралелки – 85 ученици
Подрачно училиште Горно Оризари
- Прво одделение – 2 паралелка – 23 ученици
- Второ одделение – 1 паралелки – 20 ученик
- Трето одделение – 2 паралелки – 29 ученик
- Четврто одделение – 2 паралелки – 29 ученици
- Петто одделение – 2 паралелка – 34 ученици
- Шесто одделение – 1 паралелки – 16 ученици
- Седмо одделение – 2 паралелка – 23 ученици
- Осмо одделение – 1 паралелки – 13 ученици
- Деветто одделение – 2 паралелка – 34 ученици
Подрачно училиште Стрелиште
- Прво одделение – 1 паралелка – 9 ученици
- Второ одделение – 1 паралелка – 12 ученици
- Трето одделение – 1 паралелка – 14 ученици
- Четврто одделение – 1 паралелка – 10 ученици
- Петто одделение – 1 паралелка – 15 ученици
11. Основно училиште д-р „Трифун Пановски“ Битола следниве паралелки:
- Прво одделение – 32 ученици ќе бидат распределени во 2 паралелки
- Второ одделение – IIa-16, IIб – 13,
- Трето одделение – IIIa – 22, IIIб – 16
- Четврто одделение – IVa – 13, IVб – 14
- Петто одделение – Va – 11, Vб – 16
- Шесто одделение – VIa – 20, VIб – 17
- Седмо одделение – VIIa – 16, VIIб – 18
- Осмо одделние – VIIIa – 11, VIIIб - 11
- Деветто одделение – IXa – 20, IXб – 20
ПУ село Братиндол
- 1 паралелка комбинирана со 6 ученици (I
одделение – 2 ученик, III одделение – 1 ученици, IV одделение – 2 ученик, V одделение – 1
ученик)
ПУ село Трново
- 1 паралелка комбинирана со 6 ученици (I
одделение – 4 ученици, II одделение – 1 ученик,
III одделение – 1 ученик)
ПУ село Дихово
- 2 комбинирани паралелки со 8 ученици (I
одделение – 1 ученици, II одделение – 2

ученикa, III одделение – 1 ученик, IV одделение
– 3 ученици и V одделение – 1 ученик)
ПУ село Брусник
- 1 комбинирана паралелка со 2 ученици (III
одделение – 2 ученици)
12. Основно училиште „Св. Климент Охридски“ Битола следниве паралелки:
- I– 1, 2, 3, 4 и 5
- III-1, 2, 3, 4 и 5
- IV-1 и 5
- V-2 и 4
- VI – 1, 2, 3, 4 и 5
- VII – 1 и 3
- VIII – 1, 2, 3, 4 и 5
- IX – 1, 2, 4 и 5
- француски јазик (изборен предмет) – 2
паралелки – VI – 9, VIII – 10 ученици.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/14
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за работа на
воспитните групи со поголем број на деца
во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Славејче“, ДГ
„Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ „Кокиче“
и ДГ „Ѕвездички“
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за работа на воспитните
групи со поголем број на деца во ДГ „Мајски
Цвет“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ
„Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/13
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за
заштита на децата („Сл. весник на РМ“
бр.23/13...21/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.
05/02) и член 70 од Статутот на Општината
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр.
10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
работа на воспитните групи со поголем
број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ
„Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ
„Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката бр.
02-254/1 од 20.08.2018 г. на Управниот одбор на
ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола за работа на
воспитните групи со поголем број на деца за
2018/19 во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Коца
Василева“, ДГ „Славејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ
„Качунка“, ДГ „Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на Општина Битола”.
Бр.09-124/15
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за утврдување на
почетокот и завршеток на работно време
во Службата за административни работи и
управување со човечки ресурси во ЈОУ ДГ
„Естреја Овадија Мара“ Битола

СРЕДА 12.09.2018

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и
завршеток на работно време во Службата за
административни работи и управување со
човечки ресурси во ЈОУ ДГ „Естреја Овадија
Мара“ Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/14
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен
весник на РМ“ бр. 27/14...35/18), член 36 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02) 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
07.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на почетокот и завршеток на
работно време во Службата за
административни работи и управување со
човечки ресурси во ЈОУ ДГ „Естреја
Овадија Мара“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за
утврдување на почетокот и завршеток на
работно време во Службата за административни
работи и управување со човечки ресурси во ЈОУ
ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола, бр. 02-289/5
од 16.08.2018 година, донесена на седница на
Управниот одбор.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на Општина Битола”.
Бр.09-124/16
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Училишниот одбор во Основното
училиште „Коле Канински“ – Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и
именување членови во Училишниот одбор во
Основното училиште „Коле Канински“ – Битола,
донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/15
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 124 од Законот за
основно образование („Службен весник на РМ“
бр.103/08...64/18), член 36, став 1, точка 5 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со 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 07.09.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Училишниот одбор во Основното
училиште „Коле Канински“ – Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Ивана Петровска, од член во Училишниот одбор на ОУ „Коле
Канински“ Битола.
2. СЕ ИМЕНУВА лицето Вилма Костовска,
проф. по македонски јазик, за член во Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола.
3. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на општината Битола“.
Бр.09-124/17
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

БРОЈ 13 – СТР. 15

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и
именување членови во Управниот одбор на ЈКП
„Водовод“ Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/16
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за
јавни претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр.
38/96.......64/18) 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
07.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола
1. Од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“
Битола, се разрешуваат:
- Менка Јовановска, Златко Алексовски,
Горан Долевски, Стојан Георгиевски и Петро
Џима
СЕ ИМЕНУВААТ:
- Наташа Гроздановска, дипл.маш.инж.
- Цане Стојковски, дипл. економист
- Билјана Бучковска, дипл.економист
- Пеце Ласковски, дипл.економист и
- Анита Главевска, дипл.инг. за храна.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/18
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СТР. 16 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“
Битола
1. Го објавувам Решението за разрешување и
именување членови во Управниот одбор на КЈП
„Нискоградба“ Битола, донесено на седницата
на Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/17
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за
јавни претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр.
38/96.......64/18) 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
07.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување членови во
Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“
Битола
1. Од Управниот одбор на КЈП „Нискоградба“ Битола, се разрешуваат:
- Билјана Лукиќ, Пеце Матевски, Јасна Рапешановска и Јасмина Кочевска
СЕ ИМЕНУВААТ:
- Зоран Наумовски, дипл.маш.инж.
- Владо Најдовски, дипл. економист
- Ѓорги Тасевски, дипл.економист и
- Кристијан Кочевски, дипл.економист

СРЕДА 12.09.2018

2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/19
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за именување
членови во Локалниот совет за
волонтерство на Општина Битола
1. Го објавувам Решението за именување
членови во Локалниот совет за волонтерство на
Општина Битола, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/18
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот
на Општината Битола на седницата одржана на
07.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување членови во Локалниот совет
за волонтерство на Општина Битола
1. Во Локалниот совет за волонтерство СЕ
ИМЕНУВААТ:
- Ана Трифуновска, студент на Правен
факултет
- Гордана Анастасова, наставник во ОУ „Кл.
Охридски“ Битола
- Мирјана Гичевска, психолог во Гим. „Таки
Даскало“ Битола

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

- Марија Мерковска, наставник по англиски
јазик
- Светлана Папачек, ПТТ техничар
- Менде Секуловски, дипл. правник
- Виктор Илиев, информатичар
- Виолета Налевска, од редот на вработените
и
- Васко Колевски, студент.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/20
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Регионалниот ресурсен
центар за слепи лица и лица со оштетен
вид за користење на името „БИТОЛА“
1. Го објавувам Решението за давање согласност на Регионалниот ресурсен центар за слепи
лица и лица со оштетен вид за користење на
името „БИТОЛА“, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/19
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 9, став 2 од Законот за
здруженија и фондации („Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 52/10.....55/16), член 36
став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02)
и член 70 од Статутот на Општината Битола
(„Службен гласник на Општината Битола“ бр.
10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

БРОЈ 13 – СТР. 17

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Регионалниот
ресурсен центар за слепи лица и лица со
оштетен вид за користење на името
„БИТОЛА“
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Регионалниот ресурсен центар за слепи лица и лица со
оштетен вид за општините Битола, Ресен,
Демир Хисар, Новаци и Могила, за користење
на името „БИТОЛА“.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/21
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Дихово
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/20
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

СТР. 18 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти со намена A-домување во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-9776/2011, КП бр.726/4 КО Дихово
(Ристо Наумовски)
згр. бр.1 (А1-1)
згр. бр.5 (ПП)
згр. бр.9 (ПП)
згр. бр.3 (А1-1)
згр. бр.4 (ПП)
згр. бр.6 (ПП)
УП 1 бр.27-856/2016, КП бр.653/2 КО Дихово
(Стојанка М.Поповска) згр. бр.1 (А-1)
УП 1 бр.27-520/2016, КП бр.1037/1 КО Дихово
(Мирче Ѓорѓиевски)
згр. бр.1 и 2 (А1-1)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/22
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

СРЕДА 12.09.2018

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крклино во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Крклино
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/21
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крклино во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти со намена A-домување во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-9998/2011, КП бр.1477/1 КО Крклино
(Милан Богдановски) згр.бр.2 (А1-1)
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УП 1 бр.27-5041/2011, КП бр.1512/5 КО Крклино
(Николче Роговски) згр.бр.1 (А1) и бр.2 (ПО)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/23
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Лопатица во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Лопатица
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/22
12.09.2018 год.
Битола
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ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општина Битола (Сл.
Гласник на Општина Битола бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Лопатица во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект со намена A-домување во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-5625/2011, КП бр.1607 КО Лопатица
(Цане Нечоски)
згр.бр.2 и 3 (А5-4)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/24
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Крстоар
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на
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Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/23
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниот
објект со намена A-домување во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-2131/2016, КП бр.914/2 КО Крстоар
(Гоце Трајковски) згр.бр.1 и 2 (А4-3)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/25
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

СРЕДА 12.09.2018

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/24
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општинта Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 годин, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Кукуречани во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти со намена A-домување во идна урбанистичко планска документација:
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УП 1 бр.27-2786/2016, КП бр.2099
КО Кукуречани згр бр.1 (А5-1)
КП бр.2088
(Стребре Ѓешовски)
УП 1 бр.27-5144/2011, КП бр.2565
КО Кукуречани згр бр.2 и 5 (А1)
(Бранко Паликуќовски)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/26
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Олевени во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Олевени
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/25
12.09.2018 год.
Битола
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ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација

(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Олевени во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти со
намена A-домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП1 бр.27-2110/2016, КП бр. 84/3 КО Олевени
(Менка Волк) згр. бр.1 (А1-1) и бр.2 (А5-4)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/27
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Маловиште во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
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документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Маловиште во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/26
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Маловиште во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти со намена A-домување во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-10290/2011, КП бр.22 КО Маловиште
(Христо Ангела) згр. бр. 1 (А0-2)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/28
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен

СРЕДА 12.09.2018

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Трново во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Трново во
идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/27
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Трново во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните

СРЕДА 12.09.2018

објекти со намена A-домување во
урбанистичко планска документација:

идна

УП1 бр.27-7178/2011, КП бр.388/10 КО Трново
– вон г.р.
згр. бр. 1 (А4-3)
(Ратка Ќурчиевска)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/29
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Бистрица
во идна урбанистичко планска документација,
донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 07.09.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/28
12.09.2018 год.
Битола

БРОЈ 13 – СТР. 23

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.

Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправните објекти со
намена A-домување во идна урбанистичко
планска документација:
УП1 бр.27-490/2016, КП бр.140 КО Бистрица
(Крсте Манивиловски) згр.бр.1 (А1-1) и бр.2
(А5-4)
УП1 бр.27-960/2016, КП бр.1336/1 КО Бистрица
(Крсте Манивиловски) згр.бр.1 (А1-1)

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/30
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација

СТР. 24 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО Долно
Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/29
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот
за стандарди за вклопување на бесправни
објекти во урбанистичко планска документација
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 56/2011......52/16) и
член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл.
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 07.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација
Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправните
објекти со намена A-домување во идна урбанистичко планска документација:
УП1 бр.27-3809/2011, КП бр. 1713 КО Долно
Оризари
згр.бр.1 (А1-1)
(Ваница Милошевска)
УП1 бр.27-6650/2011, КП бр. 1712 КО Долно
Оризари
згр.бр.1 (А1-1), и бр.2 (А5-4)
(Златко Божиноски)
УП1 бр.27-1500/2016, КП бр. 1687 КО Долно
Оризари
згр.бр.1 (А1-1)
(Гордан Лозановски)

СРЕДА 12.09.2018

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-124/31
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката на Управниот
одбор на ЈП „Комуналец“ Битола за
продажба по пат на јавно наддавање на
мермер, гранитни плочки и др.
1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП
„Комуналец“ Битола за продажба по пат на
јавно наддавање на мермер, гранитни плочки и
др., донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 07.09.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-720/30
12.09.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ„
бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ„ бр.05/02) и член 70 од Статутот на
Општина Битола („Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
07.09.2018 година, донесе

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката на
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“
Битола за продажба по пат на јавно
наддавање на мермер, гранитни плочки
и др.
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката на
Управниот одбор на ЈП „Комуналец“ Битола за
продажба по пат на јавно наддавање на мермер,
гранитни плочи и др., бр.02-466/5 од 27.06.2018
година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен
гласник на Општина Битола”.
Бр.09-124/32
07.09.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

БРОЈ 13 – СТР. 25

СТР. 26 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 27

СТР. 28 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 29

СТР. 30 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 31

СТР. 32 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 33

СТР. 34 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 35

СТР. 36 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 37

СТР. 38 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 39

СТР. 40 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 41

СТР. 42 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 43

СТР. 44 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 45

СТР. 46 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 47

СТР. 48 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 49

СТР. 50 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 13 – СТР. 51

СТР. 52 – БРОЈ 13

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

СРЕДА 12.09.2018

СРЕДА 12.09.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
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