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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 Измените и дополнувања 

на Буџетот на Општина Битола  
за 2019 година 

1. Ги објавувам Изменте и дополнувања 
на Буџетот на Општина Битола за 2019 
година , донесени на седницата на Советот 

на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
 

Бр. 08-497/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 

  

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 10, година L 
Петок, 21.06.2019 

Битола 
 

e-mail:bitola@t-home.mk 
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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 Програмата за измени на 

Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2019 до 

2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2019 до 
2021 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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), а во 
врска со член 21 и 29 од Законот за 
буџетите (,,Службен весник на РМ“ бр. 
64/05, 4/08 и 103/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 19.06.2019 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за ИЗМЕНИ НА П Р О Г Р А М АТА ЗА 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 
за периодот од 2019 до 2021 год. 

1. Во Програмата за Развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2019 до 
2021 се вршат измени во Планираните 
расходи на Развојни програми по години од 
2019 до 2021 година и истите гласат: 

Со оваа Програма се уредуваат изворите 
на средствата и наменското трошење на 
истите согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

Програмата започнува со реализација во 
2019 г., а плановите опфатени со неа имат 
рок за реализрање во наредните 3 години, 
поточно заклучно со 2021 година. 
Планираните средства на оваа тригодишна 
развојна програма изнесуваат 
497.386.773,00денари .(Прилог 1- составен 
дел на оваа програма) 

Средствата во висина од 
140.634.147,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2019 год. и 
се распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 
236.752.626,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2020 год. и 
се распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1 

Средствата во висина од 
120.000.000,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2021год. и се 
распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1 

Планираните средства за реализација на 
проектот „Ревитализација на поранешен 
Офицерски дом“ за 2019 година, во износ 
од 19.300.288,00ден., се намалуваат за 
вредност од 5.879.261,00денари, заради тоа 
што истите се прераспределуваат во 
Измените и дополнувањата на Прoграмата 
за економски развој 2019 година за 
кофинансирање или учество на Општина 
Битола во реализација на овој проект , кој 
ке биде финансиран со средства од ЕУ- 
Проект за локална и регионална конкурент-
ност, подпроект „Реконструкција и реста-
врација на објект и партерно уредување на 
Офицерски дом- Битола“.  

Планираните средства во LAA програ-
мата за Спорт и рекреација за 2019год. во 
износ од 149.429.297,00 година, се намалу-
ваат за 49.429.297,00денари, заради димами-
ката на реализација а истите се префрлаат 
во 2020 година. 

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

 



ПЕТОК 21.06.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 53 

средина, комуналните дејности и уредување 
на градежното земјиште на Општина 
Битола. 

 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните деј-
ности и уредување на градежното земјиште 
на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се применува до 
крајот на наредната годината, односно до 
донесување на наредната Програма за 
Развојни планови и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-77/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнувања на Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2019 

година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнувања на Програмата за користење и 
одржување на јавното осветлување на по-
драчјето на Општина Битола за 2019 го-
дина, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во 
врска со член 15 од Законот за комунални 
такси („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004; 
64/05; 92/07 и 123/12), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 19.06.2019 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А  
 за имени и дополнување на Програмата 
за користење и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2019 година 

1. Во Програмата за користење и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2019 
година, објавена во „Службен Гласник на 
Општина Битола„ бр.20/2018 се вршат 
измени и дополнувања во делот на 
Планирани приходи за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2019година и 
Планирани расходи за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2019 година и истите 
гласат: 

 
 
 
 

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

Општина Битола за 2019 година 
 

Ред. 
број Шифра Извор на приходи Буџет 2019 Ребаланс на 

Буџет 2019 
 

1. 
 
 717116 

Надоместок од комунална дејност за улично 
осветлување  62.097.841,00 54.678.020,00 

 
    ВКУПНО: 62.097.841,00 54.678.020,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за јавно осветлување за 2019 год. 

 

Ред. 
бр. Програма Буџет Ставка Планирани работи за 

изведување 
Буџет 
2019 

Ребаланс на 
Буџет 
2019 

 
1. 

 
ЈЗ0 

 
Основен буџет 

 
421110 

 
Електрична енергија 

 
39.600.000,00 

 
 35.000.000,00 

 
 

2. 

 
 

ЈЗ0 

 
 
Основен буџет 

 
 
424440 

Поправка и одржување на 
улично осветлување 
(град) 

 
 

7.674.740,00 

 
 

7.674.740,00 
 
 

3. 

 
 

ЈЗ0 

 
 
Основен буџет 

 
 
424440 

Поправка и одржување на 
улично осветлување 
(рурални средини) 

 
 

4.900.000,00 

 
 

4.900.000,00 
 
 

4. 

 
 

ЈЗ0 

 
 
Основен буџет 

 
 
 424440 

Поправка и одржување на 
улично осветлување 
(подземна и воздушна 
мрежа) 

 
 

 2.588.800,00 

 
 

 2.562.864,00 

 
5. 

 
ЈЗ0 

 
Основен буџет 

 
426990 

 
Услуги од електричарство 

 
362.260,00 

 
307.803,00 

 
6. 

 
ЈЗ0 

 
 Основен буџет 

 
423990 

Материјали за 
новогодишни украси и 
детски фигури 

 
472.000,00 

 
467.823,00 

 
7. 

 
ЈЗ0 

 
Основен буџет 

 
424390 

 
Одржување на други 
градби 

 
600.000,00 

 
 600.000,00 

 
8. 

 
ЈА0 

 
Основен буџет 

 
482820 

Изградба на капацитети 
во енергетиката 

 
5.003.101,00 

 
 2.267.850,00 

      
Михајло А. Дончо 

 
2.957.088,00 

 
2.267.850,00 

     
Ѓорги Димитров 

 
963.001,00 

 
0,00 

     
8-ми Септември 

 
1.083.012,00 

 
0,00 

 
9. 

 
ЈА0 

 
Основен буџет 

 
482830 

Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

     
Климент Охридски 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

 
10. 

 
ЈЛ0 

 
Основен буџет 

 
482940 

 
Надзор над изведбата 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

      
  
 ВКУПНО: 

 
 62.097.841,00 

 
 

54.678.020,00 
 
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
 

Бр.09-77/5                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.                   на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а                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 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2019 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

Врз основа на член 22 точка 9 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 
17/08), а во врска со член 94 став (4) од 
Законот за градежно земјиште („Службен 
весник на РМ” бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 
226/15; 31/16, 142/16 и 190/16), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
ден 19.06.2019 година, донесе  

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата 
за уредување на градежното земјиште на 

подрачјето на Општина Битола  
за 2019 год. 

1. Во Програмата за уредување на гра-
дежно земјиште на подрачјето на Општина 
Битола за 2019 година, објавена во „Служ-
бен Гласник на Општина Битола„ 
бр.20/2018 се вршат измени и дополнувања 
во делот на Планирани приходи за реали-
зација на Програмата за утврдување на 
градежно земјиште на Општина Битола за 
2019 година и Планирани расходи за 
реализација на Програмата за утврдување 
на градежно земјиште за 2019 година и 
истите гласат: 

 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 НА ОПШТИНА БИТОЛА за 2019 
 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола 
 

ред. 
бр. шифра Извор на приходи Буџет 2019 

Ребаланс на Буџет 
2019 

1. 717137 Надоместок за уредување на градежното земјиште 45.200.000,00 
 

 55.000.000,00 

2. 713311 Данок на промет на недвижности 59.000.000,00 
 

70.000.000,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 62.346.086,00 
 

97.928.521,00 

4. 713111 Данок на недвижен имот од физички лица 0,00 
 

20.161.368,00 

   ВКУПНО:  166.546.086,00 
 

243.089.889,00  
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2019год. 

 
Ред. 
бр. 

Про-
грама 

Буџет Ставка Планирани работи за 
изведување 

Буџет 
2019 

Ребаланс на 
Буџет 2019 

 
1. 

 
ЈД0 

 
Основен буџет 

 
482120 

Изградба на улици, 
патишта и автопати 

 
23.034.738,00 

 
21.018.558,00 

 
1.1 

    
ул.„Широка“ 

 
4.132.317,00 

 
3.267.768,00 

 
1.2 

   ул.„Михајло Апостолски 
Дончо“ 

 
7.000.000,00 

 
8.819.588,00 

 
1.3 

    
ул.„13-ти Јули“ 

 
6.477.982,00 

 
6.477.982,00 

 
1.4 

    
ул.„Леринска“ 

 
2.453.937,00 

 
2.453.220,00 

 
1.5 

    
ул.„Ѓорги Димитров“ 

 
2.970.502,00 

 
0,00 

       
 

2. 
 

ЈДО 
 
Донации (грант) 

 
482120 

Изградба на улици, 
патишта и автопати 

 
0,00 

 
5.000.000,00 

 
2.1 

    
с. Долно Оризари 

 
0,00 

 
5.000.000,00 

       
 
 
 

3. 

 
 
 

ЈИ0 

 
 
 
Основен буџет 

 
 
 482320 

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

 
 
 

11.901.176,00 

 
 
 

9.065.638,00 
 

3.1 
   ул.„Михајло Апостолски 

Дончо“ 
 

136.880,00 
 

136.880,00 
 

3.2 
    

ул.„13-ти Јули“ 
 

813.828,00 
 

813.828,00 
 

3.3 
    

ул.„Леринска“ 
 

614.930,00 
 

614.930,00 
 

3.4 
    

ул.„Ѓорги Димитров“ 
 

2.835.538,00 
 

0,00 
 
 

3.5 

   Секундарна мрежа за 
колектор Б.чешма-
Ц.петли 

 
 

4.000.000,00 

 
 

4.000.000,00 
 

3.6 
   атм.одводнување во с. 

Долно Оризари 
 

2.500.000,00 
 

2.500.000,00 
 

3.7 
    

Мал Парис 
 

1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
       
 
 

4. 

 
 

РА0 

 
 
Фосилни горива 

 
 
482320 

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

 
 

14.395.462,00 

 
 

14.395.462,00 
 

4.1 
   Дел од колектор 

Б.чешма- Ц.петли  
 

9.580.316,00 
 

9.580.316,00 
 

4.2 
   Испуст од пречистител. 

станица 
 

4.815.146,00 
 

4.815.146,00 
       
 

5. 
 

ЈГ0 
 
Донации (грант) 

 
482730 

Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
4.932.395,00 

 
4.118.821,00 

 
5.1 

   Резервоар и водоводна 
мрежа за с. Лавци 

 
4.932.395,00 

 
4.118.821,00 
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6. 
 

ЈГ0 
 
Основен буџет 

 
482720 

Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
334.651,00  

 
0,00 

 
6.1 

    
ул.„Ѓорги Димитров“ 

 
334.651,00 

 
0,00 

       
 

7. 
 

ЈЛ0 
 
Основен буџет 

 
482920 

Изградба на други 
објекти 

 
1.000.000,00 

 
0,00 

 
7.1 

   Изградба на рампи за 
лица со попреченост 

 
1.000.000,00 

 
 0,00 

       
 

8. 
 

ЈЛ0 
 
Основен буџет 

 
482940 

 
Надзор над изградбата 

 
700.000,00 

 
700.000,00 

       
 

9. 
 

ЈД0 
 
Кредит АРМ 

 
482120 

Изградба на улици, 
патишта и автопати 

 
44.000.000,00 

 
40.962.727,00 

 
 

10. 

 
 

ЈД0 

 
 
Кредит АРМ 

 
 
482320 

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

 
 

250.000,00 

 
 

1.824.413,00 
 

11. 
 

ЈД0 
 
Кредит АРМ 

 
482720 

Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
150.000,00 

 
1.495.694,00 

 
12. 

 
ЈД0 

 
Кредит АРМ 

 
482820 

Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

 
4.000.000,00 

 
4.117.166,00 

 
13. 

 
ЈД0 

 
Кредит АРМ 

 
482940 

 
Надзор над изградбата 

 
507.442,00 

 
507.442,00 

       
     ВКУПНО I: 105.205.864,00 103.205.921,00 
       
 

14. 
 

ЈД0 
 
Основен буџет 

 
482130 

Реконструкција на 
улици, патишта и 
автопати 

 
45.327.405,00 

 
78.077.075,00 

 
14.1 

    
ул„Климент Охридски“ 

  
3.600.000,00 

 
14.2 

    
ул.„ Д. И. Мурато“ 

 
10.411.966,00 

 
0,00 

 
14.3 

    
ул.„Рузвелтова“ 

 
7.500.000,00 

 
7.500.000,00 

 
14.4 

    
ул.„2-ри Август“ 

 
2.357.970,00 

 
2.357.970,00 

 
14.5 

    
ул.„Партизанска“ 

 
0,00 

 
16.530.639,00 

 
14.6 

    
ул.„АСНОМ“ 

 
0,00 

 
3.868.315,00 

 
14.7 

    
ул„Довлеџик“ 

 
 0,00 

 
 20.000.000,00 

 
 

14.8 

    Санација со гранитни 
полчки (Широк сокак и 
Стара чаршија) 

 
 

1.500.000,00 

 
 

1.688.099,00 
 

14.9 
   Санација на тротоари и 

улици со бехатон 
 

12.772.239,00 
 

14.700.702,00 
 

14.10 
   Санација на коловози со 

тампон 
 

3.000.000,00 
 

2.046.120,00 
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14.11 

   Санација на ударни 
дупки 

 
7.785.230,00 

 
5.785.230,00 

 
15. 

 
ЈД0 

 
Донации (грант) 

 
482130 

Реконструкција на 
улици, патишта и 
автопати 

 
1.201.464,00 

 
3.220.291,00 

 
15.1 

    
локален пат за с.Лавци 

 
1.201.464,00 

 
3.220.291,00 

       
 
 

16. 

 
 

ЈИ0 

 
 
Основен буџет 

 
 
482330 

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

 
 

6.899.809,00 

 
 

33.320.425,00 
 

16.1 
    

ул.„Рузвелтова“ 
 

2.575.871,00 
 

2.575.871,00 
 
 

16.2 

    
 
ул.„2-ри Август“ 

 
 

2.090.298,00 

 
 

2.090.298,00 
 

16.3 
    

ул.„Довлеџик“-атм.к.м. 
 

0,00 
 

8.000.000,00 
 

16.4 
    

ул.„Довлеџик“-фек.к.м. 
 

0,00 
 

6.718.851,00 
 

16.5 
   Машинско чистење на 

канали 
 

2.000.000,00 
 

2.000.000,00 
 

16.6 
   Чистење ма корито на 

р.Драгор 
 

0,00 
 

3.000.000,00 
 
 

16.7 

   Санации на 
канализациони мрежи, 
решетки и сливници 

 
 

0,00 

 
 

8.701.765,00 
 
 

16.8 

   Санација на 
канализациона мрежа 
на ул.„Х.Т.Карпош“ 

 
 

233.640,00 

 
 

233.640,00 
       
 

17. 
 

ЈГ0 
 
Основен буџет 

 
482730 

Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
3.339.899,00 

 
6.608.093,00 

 
17.1 

    
ул.„Рузвелтова“ 

 
1.453.520,00 

 
0,00 

 
17.2 

    
ул.„2-ри Август“ 

 
1.886.379,00 

 
1.886.379,00 

 
17.3 

    
ул.„Довлеџик“ 

 
0,00 

 
4.721.714,00 

       
 

18. 
 

ЈЛ0 
 
Основен буџет 

 
482930 

Реконструкција на 
други објекти 

 
6.610.809,00 

 
13.989.084,00 

 
 

18.1 

   Школски двор - 
игралиште во ОУ 
„Кирил и Методиј“ 

 
 

1.809.209,00 

 
  

 2.187.484,00 
 

18.2 
   Рек. на ѕид на р.Драгор 

кај п.с. Довлеџик 
 

0,00 
 

 3.000.000,00 
 

18.3 
   Поголеми санации во 

објекти на О.Б-ла 
 

0,00 
 

 3.000.000,00 
 

18.4 
   Набавка на градежни 

материјали 
 

2.801.600,00 
  

 3.801.600,00 
 

18.5 
   Услуга од градежни 

машини 
 

800.000,00 
  

 800.000,00 
 

18.6 
   Градежно-занаетчиски 

работи 
 

1.200.000,00 
  

 1.200.000,00 
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19. 

 
ГД0 

 
Основен буџет 

 
482830 

Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

 
2.000.000,00 

 
3.669.000,00 

 
 

19.1 

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

 
 

2.000.000,00 

 
 

2.000.000,00 
 
 

19.2 

   Реконструкција на 
мрежа и трафостаница 
во нас. Баир (Декада на 
роми) 

 
 

 0,00 

 
 

1.669.000,00 

       
 

20. 
 

ЈЛ0 
 
Основен буџет 

 
482940 

Надзор над изградбата  
1.000.000,00 

 
1.000.000,00 

       
    

 ВКУПНО II: 
 

66.379.386,00 
 

139.883.968,00 
       
    

 ВКУПНО I+II: 
 

171.585.250,00 
 

 243.089.889,00 
 
 
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
 

Бр.09-77/6                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Програмата за измени и 

дополнување на Програмата за 
одржување на комунални објекти, 

инсталации, локална патна мрежа и 
улиците во Општина Битола  

за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за одржување 
на комунални објекти, инсталации, локална 
патна мрежа и улиците во Општина Битола 
за 2019 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со 
член 60 став 4 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на РМ“ бр.84/08; 
52/09; 144/09; 39/10; 124/10; 23/11; 53/11; 
44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 42/14; и 
166/14), Советот на Општина Битола, на 
својата седница, одржана на ден 19.06.2019 
год. донесе: 
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П Р О Г Р А М А  
за имени и дополнување на Програмата за 

одржување на комунални објекти и 
инсталации, локални патишта и улици во 

Општина Битола за 2019 година 

1. Во Програмата за одржување на ко-
мунални објекти и инсталации, локални 
патишта и улици во Општина Битола за 
2019 година, објавена во „Службен Гласник 
на Општина Битола„ бр.20/2018 се вршат 

измени и дополнувања во делот на Плани-
рани приходи за реализација на Програмата 
за одржување на комунални објекти и 
инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2019година и Плани-
рани расходи за реализација на Програмата 
за одржување на комунални објекти и 
инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2019 година и истите 
гласат: 

 
ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА 

Јавното претпријатие за државни патишта на Р.М 
 

Ред. 
број 

 
Расходи 

 
Буџет 2019 

Ребаланс на Буџет 
2019 

 
1. 

  
Одржување на улици во зимски период  

 
10.927.946,40 

 
10.927.946,40 

 
  

  
 ВКУПНО:  

 
10.927.946,40 

 
10.927.946,40 

 
  

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во 

Општина Битола за 2019 година 
 

Ред. 
број 

 
Шифра 

 
Извор на приходи 

 
Буџет 2019 

Ребаланс на 
Буџет 2019 

 
1. 

 
717112 

 
Надоместоци од комунална такси 

  
 12.000.000,00 

 
12.000.000,00 

 
2. 

 
713211 

 
Данок на наследство и подарок 

 
 2.527.548,00 

 
1.361.589,00 

 
3. 

 
741113 

Трансфери од буџетот на Агенцијата 
за државни патишта на РМ  

 
10.927.946,00 

 
10.927.946,00 

 
 

   
 ВКУПНО: 

 
25.455.494,00 

 
24.289.535,00 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општина Битола за 2019 година 

 
 

Ред. 
брoj 

 
Програма 

 
Буџет 

 
Ставка 

 
Планирани работи за 

изведување 

 
Буџет 2019 

 
Ребаланс на 
Буџет 2019 

 
 

1. 

 
 

Ј60 

Агенција за 
државни 
патишта 

 
 
424320 

 
 
Одржување на улици и 
патишта во зимски услови 

 
 

11.627.242,00 

 
 

11.627.242,00 

 
2. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
424320 

Одржување на улици и 
патишта во зимски услови 

 
699.296,00 

 
699.296,00 
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3. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
423990 

Други материјали за зимско 
одржување 

 
2.651.247,00 

 
2.651.247,00 

     
 ВКУПНО I: 

 
14.977.785,00 

 
14.977.785,00  

 
4. 

 
Ј60 

 
Основен 
буџет 

 
424320 

Одржување на хоризонтална 
сигнализација 

 
7.255.166,00 

 
5.889.911,00 

 
5. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
424440 

Одржувањена вертикална 
сигнализација 

 
2.608.839,00 

 
2.108.839,00 

 
6. 

 
ЈФ0 

Основен 
буџет 

 
480130 

 
Купување на друга опрема 

 
1.163.000,00 

 
1.163.000,00 

 
7. 

 
ЈЛ0 

Основен 
буџет 

 
482940 

 
Надзор над изведбата 

 
150.000,00 

  
 150.000,00 

     
 ВКУПНО II: 

 
11.177.005,00 

 
9.311.750,00 

     
 ВКУПНО I +II: 

 
25.455.494,00 

 
24.289.535,00 

 
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
 

Бр.09-77/7                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Програмата за јавни 

дејности, економски развој и 
информатичка технологија во Општина 

Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за јавни деј-
ности, економски развој и информатичка 
технологија во Општина Битола за 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 Општина Битола, на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за јавни дејности, економски развој и 

информатичка технологија во Општина 
Битола за 2019 год. 

Врз основа на член 162 и член 163 од 
Законот за основно образование и член 101 
и 101 – а од Законот за средно образование 
со програма се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 
согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

За рефундирање на трошоците за превоз 
на ученици во основно и средно образо-
вание во износ од 2.858.526 денари се обез-
бедени од ставката 464990 – разни транс-
фери Програма АО - Совет на Општина 
Битола. 

Средствата во висина од 110.667.388 
денари се средства кои што Општина 
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Битола ќе ги добие од основните и средните 
училишта како резултат на доспеани, а 
неподмирени обврски од Јавниот Повик 
Бр.997/18 од 11.12.2018 година. Средствата 
ќе бидат распределени во буџетот на 
Општина Битола во програмата N1- 
основно образование во износ од 47.071.366 
денари и тоа : 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
Програмата јавни дејности, за економски 

развој и информатичка технологија во 
Општина Битола 

За 2019 година 
 

Ред. 
Бр. 

Ста
вка Расходи Износ 

1. 
4211
10 

Електрична енергија 
Програма N-1 4.100.000 

2. 
4212
20 

Дрва и пелети Програма 
N-1 1.400.000 

3. 
4212
40 

Течни горива Програма 
N-1 

12.000.000 

4. 
4257
60 

Превозни услуги во 
образованието 
Програма N-1 

29.571.366 

  ВКУПНО 47.071.366 

 
Остатокот од средствата кои општината 

ќе ги добие по овој основ ќе ги распре-
делува за намени за кои има потреба. 

Програмата овозможува буџетско следе-
ње, транспарентност и ефикасност на 
обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање.  

 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за еко-
номски развој и Одделението за економски 
развој при Секторот за економски развој, 
јавни дејности и информатичка технологија 
на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 

годината, односно до донесување на 
Програмата за 2020 г. 

 
Бр.09-77/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Програмата за 

остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Општина Битола 

за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за оствару-
вање на социјалната, детската и здравст-
вената заштита во Општина Битола за 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола, на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА, 

ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2019 ГОД. 

Програмата дефинира повеќе приори-
тетни активности на Општина Битола од 
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областа на социјалната, детската и здравст-
вената заштита, кои имаат за цел да 
придонесат за унапредување на социо-
економската и здравствената заштита на 
граѓаните на Општина Битола. Социјалната 
заштита како темел врз кој се гради 
стратегијата за работа со граѓаните на ниво 
на Локална самоуправа, е составен дел на 
Буџетот на Општина Битола за заштита, 
помош и поддршка на лицата во социјален 
ризик, лицата со попреченост, старите лица 
и децата на улица. Ставките за нејзино 
остварување се распределени во Буџетот во 
неколку различни програми, дел во Соци-
јалната програма како еднократната па-
рична помош, поддршката на Здруженијата 
на граѓани преку нивни Проекти, но и во 
останатите програми од Буџетот, средства 
од донации, можност за дотација од Буџетот 
на Република Македонија, учество на 
Јавните Претпријатија, во дел во ставките 
на трошоци и сл. 

Советот на Општина Битола ја усвојува 
оваа Програма со цел да обезбеди транс-
парентен , интегрален, ефикасен и правичен 
систем во кој ќе ги опфати мерките и сред-
ствата кои што се потребни да се задоволат 
потребите на корисниците на оваа помош 
кој живеаат во Општина Битола.Со оваа 
Програма ќе се реализираат потребите за 
социјална заштита на ранливите категории 
граѓани и нивна поголема вклученост во 
општеството и излегување во пресрет на 
нивните барања. Остварувањето на социјал-
ната, детската и здравствената заштита во 
Општина Битола е заснована врз Законот за 
социјална заштита, Законот за заштита на 
децата, Законот за семејство, Програмата за 
остварување на социјална заштита во Репу-
блика Македонија, Програмата за развој на 
заштитата на децата во Република Македо-
нија и други закони и подзаконски актикои 
се однесуваат на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Република Маке-
донија. 

Локалната самоуправа има надлежност 
во делот и на здравственото воспитување, 
унапредување на здравјето, превентивни 
активности, надзор над заразни болести и 
други области утврдени со закон. Исто така 
во планирањето на социјалната заштита на 
локално ниво можи да се оствавува и 

меѓуопштинска соработка, да се основаат 
заеднички јавни установи од областа на 
социјална и детска заштита.  

Покрај постоечките закони од значење за 
креирањето на локалните политики од 
сферата на социјалната заштита е и Законот 
за финансирање на Единиците на Локалната 
самоуправа со кој се дефинираат изворите 
на приходи како што се сопствените 
приходи, донации, дотации, трансфери од 
буџетот на Република Македонија и меѓу-
народни институции. Во законот за Локална 
самопуправа е наведено дека Општините 
имаат надлежност, освен во социјала, и во 
детска и здравствена заштита. За таа цел 
потребно е и зголемен обем на активности 
во оваа сфера.  

Градоначалникот и Советот на Општина 
Битола се залагаат и ќе направат макси-
мален напор во границите на своите финан-
сиски можности, но и заложби за обезбеду-
вање на средства по разни основи да 
обезбедат задоволување на дел од потреби-
те на социјално загрозените лица, лицата со 
попреченост, децата без родителска грижа, 
старите лица,инклузија на ромските деца, 
семејствата настрадани од елементарни не-
погоди. Но и да се зголемат капацитетите за 
згрижување на деца до предучилчишна 
возраст во Детските градинки во Битола. 

Оваа Програма и активностите во неа ќе 
се дополнуваат согласно потребите кои ќе 
произлезат во тековната 2019 година. 

Програмата е изгодвена врз основа на 
член 22, став 1, точка 7 и член 36 став 1 
точка 1 од Законот за Локална самоуправа и 
се дава на усвојување на Советот на 
Општина Битола. 

 
Активности: 
 
1. Доделување на Еднократна парична 

помош 
 
1.1. Eднократна парична помош на 

физички лица изложени на социјален 
ризик и тоа  

– Болни и изнемоштени лица  
– Лица со попреченост 
– Семејства настрадани од елементарни 

непогоди (пожари, поплави) 
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– Самохрани родители без дополнителни 
приходи 

– Поддршка на ученици за натпревар 
од повисок ранг 

 
Носител: Општина Битола 
Буџет: 4.000.000 ден Програма АО - Совет 
на Општина Битола 
 250.000 ден од Програма ДО-
Градоначалник 
Извор : Буџет на Општина Битола 
Рок : 2019 год. 

 
2. Социјална заштита на стари лица 
2.1. Катчиња за дружење на старите 

лица во урбаните заедници. 
Возрасното население во ОБ т.е пензио-

нерите имаат потреба дел од своето сло-
бодно време да го поминат во дружба и 
активности за подобрување на квалитетот 
на нивниот живот.За таа цел ОБ ќе помогни 
при адаптирање на некои од просториите во 
урбаните заедници кои што во моментов не 
се искористени за други цели.  

 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 100.000 ден  
Извор: Буџет на Општина Битола и донации 
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
2.2. Нега и грижа за стари и 

изнемоштени лица  
Општина Битола во соработка со 

Здруженијата на граѓани ќе оствари нега и 
грижа на стари изнемоштени лица без 
семејна грижаво домашни услови. Проектот 
тековно се одвуваше изминатите години со 
помал буџет и опфат на помал број на стари 
лица од страна на ЗГ „Организација на жени 
“ Општина Битола. Наредната година 
предвидуваме зголемување на бројот на 
старти и изнемоштени лица а со тоа и 
вклученост на поголем број на волонтери 
кои би соработувале и со Народната кујна, 
за лицата кои се во социјален ризик.  

 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 50.000 
Извор: Буџет на Општина Битола за ГО  
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
 

3. Ран детски развој  
3.1. Зголемување на капацитетите на 

детските градинки 
Општина Битола има потреба за зголему-

вање на капацитетите на детските градинки. 
Во постоечките детски градинки „Сне-
гулка“, „Пролет“ и „Вангел Мајорот“ во 
склоп на ОЈУДГ „Естеја Овадија Мара“ за 
реконструкција, проширување и доградба. 

 
Носител: Општина Битола, градинка ОЈУДГ 
„Естеја Овадија Мара“ 
Буџет: 10.900.000 ден 
Извор: Буџет Општина, градинка  
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
3.2. Програма од областа на детската 

заштита 
Изработка на програма за детска заштита 

со која континуираноќе сеспроведуваат ма-
нифестации: Априлијада, Детската недела, 
обележување на Велигден, обележување на 
денот на мајката и денот на таткото, 
организирање на предавања од областа на 
здравјето, спортски активности за младите и 
др. активности. 

 
Носител: Општина Битола  
Буџет: нема 
Извор: ////// 
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
3.3. Надоместок за партиципација на 

деца од детските градинки 
Согласно член 53 од Законот за заштита 

на деца МТСП донесе правилник за крите-
риуми за остварување на право на партици-
пација на следните категории: 

– деца од семејство чија материјална сос-
тојба е нарушена поради претрпени природ-
ни непогоди 

– дете од семејство на самохран родител 
чии месечни приходи се во износ до мини-
малната плата 

 
Носител: ОБ, Градинките 
Буџет: 200.000 ден 
Извор: Општина Битола 
Рок: до крајот на 2019 год 
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3.4. Инклузија на деца- Роми во ЈОУ 
детски градинки 

Со проектите за инклузија на ромските 
деца од социјално загрозените семејства во 
детските градинки во Битола, Општината 
обезбедува финансиски средства за нивни 
превоз и месечен надоместок за градинка. 
Целта е нивно вклучување во воспитно-
образовниот процес и социјализација со 
другите деца, стекнување здрава навики, 
згрижување на овие деца и олеснување на 
нивната адаптација пред да започнат со 
редовно школување. Соработка со Здруже-
нијата на граѓани кои работат со ромските 
деца за нивно едуцирање, вклученост во 
образовниот процес, особено за децата од 
ранливите категории, семества со социјален 
ризик и превенција и намалување на бројот 
на деца на улица.  
Носител: Општина Битола , МТСП 
Буџет: 600.000 ден  
Извор: Буџет на ОБ  
Рок: до крајот на 2019 год. 

 
4. Социјална заштита на лица со 

посебни потреби 
4.1. Изготвување на годишна програма 

за работа со лица со попреченост и 
нивните родители. 

Општина Битола во соработка со здруже-
нијата на граѓани со посебни потреби и нив-
ните родители ќе изработи програма за 
потребите на оваа категорија граѓани, реша-
вање на нивните потребни и планирани 
идни активности за олеснување на нивниот 
живот и социјална вклученост. 
Носител: Општина Битола  
Буџет: не се потребни средства 
Извор: Програма за еднократна парична 
помош 
Рок: до крајот на 2018 год.  
 

4.2. Општинско корисна работа 
Програмата Општинско –корисна работа 

има за цел  
1. Да им помогне и да обезбеди соци-

јална вклученост на лицата кои потешко се 
вклучуваат на пазарот на трудот преку 
работно ангажирање со скратено работно 
време заради стекнување на одредени веш-
тини и нивно постепено вклучување на 
пазар на труд  

2. Да ја зголеми понудата на социјалните 
услуги согласно потребите на населението 
во надлежност на локалната самоуправа  

3. Да им помогне на жителите на терито-
ријата на локалната самоуправа, преку 
обезбедување на услуги од социјални сфера 

Активности: 
Воспитно–образована дејност за деца 

со попреченост преку обезбедување лични 
асистенти во наставно-воспитниот процес и/ 
или образовни асистенти, деца од мате-
ријално необезбедени семејства, социјално 
исклучени и останати категории граѓани на 
кои им е потребно базично описменување, 
едуцирање и слично.. Ангажирање на 19 
0бразовни асистенти за 19 крајни корис-
ници деца со посебни потреби во две ОУ 
„Коле Канински“, Климент Охридски“ и 
СОУ „Таки Даскало“ 
Носител: Општина Битола  
Буџет:1.500.000 ден 
Извор: УНДП 576.000 ден. 
Извор: Општина Битола 144.000 ден. 
кофинансирање 
Рок: до декември 2019 год.  

 
4.3 Јавни работи 
Во сезонскиот период кога обемот на 

работните задачи за одржување на јавните 
зелени површини и јавните прометни повр-
шини (улици) е зголемен, како и во делот на 
извршување на дополнителни активности 
надвор од предвидените програми за работа 
на ЈП кои се однесуваат на активности на 
проширување на дејноста на одржување на 
јавната чистота и подигање на нови и 
одржување на постоечките зелните повр-
шини во општината, како и изведување на 
активности на чистење на урбани и рурални 
средини,се јавува потреба од ангажирање на 
дополнителен број на извршители во 
Јавните претпријатија основани од Општи-
ната кои би биле ангажирани за наведените 
активности. 

Со овој проект се планира да бидат 
работно ангажирани околу 25-30 невра-
ботени лица со ниско и средно образование 
во период од 4 месеци. 
Носител: Општина Битола  
Буџет:1.026.400 ден 
Извор: Општина Битола  
Рок: до декември 2019 год. 
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4.4. Регионален ресурсен центар за 
слепи лица за општините Битола, 
Новаци, Могила , Демир Хисар и 
Ресен 

Центарот е формиран со поддршка на 
УНДП и 5 те општини. За отварање на 
центарот и негово функционирање изготвен е 
елаборат според кој на годишно ниво потреб-
ни средства зафункционирае се 1.500.000 ден 
од кои МТСП ќе обезбеди 1.000.000 ден . а 
општините според Одлуката за воспоставу-
вање на меѓуопштинска соработка ќе финан-
сираат со 2% од буџетот за финансирање на 
Здруженија на граѓани и фондации 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 80.000 ден 
Извор: Општина Битола  
Рок: до декември 2019 год  
 

4.5. Обележување на позначајни 
датуми ( 15 октомври 
меѓународниот ден на белиот стап, 
3 декември меѓународен ден на 
хендикепирани лица 
,меѓународниот ден на Ромите 8 
април, 70 год. од постоењето на 
Заводот „Кочо Рацин“ ) 

Лицата со телесна попреченост трацио-
нално остваруваат средби за одбележување 
на овие денови, и Градоначалничката на 
Општина Битола со дел од Советот и 
локалната самоуправа присуствува на нас-
танот и даваат придонес во нивната орга-
низација. 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 100.000 ден 
Извор:Општина Битола 
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
4.6. Инфраструктура за повеќе 

категории на лица со попреченост. 
Со цел да се подобри животот на лицата 

со оштетен вид, слух, лица со телесна 
попреченост, Општина Битола ќе помогне 
во прилагодување на постоечка инфра-
структура и покрене иницијатива за отпо-
чнување на постапка за изградна на нова 
инфраструктура во рамките на финан-
сиските можности . 
Носител: Општина Битола  
Буџет: Програма за ЕР 
Извор: Буџет на Општина Битола и донации 

Рок: до крајот на 2019год. 
 
5. Намалување на сиромаштијата и 

социјална исклученост 
5.1. Народна кујна  
Општина Битола има препорака од 

МТСП преку Центрите за социјална заш-
тита со инструкции за имплементација на 
проектот „Народни кујни“. Локалната са-
моуправа е предложено да обезбеди две до 
три локации на територијата на градот. Во 
нив треба да има соодветни хигиенски 
услови за работа и адекватен пристап каде 
ќе се дели храната. Општина Битола ќе 
обезбеди садови за делење на храната и 
услови за хигиенско складирање на истата. 
Во соработка со Здруженијата граѓани ќе 
обезбеди волонтерска помош при делење на 
храната а и достава до домовите на лицата 
со посебни потреби кои се во положба на 
висок социјален ризик.  
Носител: Општина Битола  
Буџет: Согласно договорот со Центарот за 
социјална работа и МТСП  
Извор: Буџет на ОБ и МТСП 
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
5.2.Социјален погреб 
Согласно член 35 од Законот за гробишта 

и погребални услуги , доколку умреното 
лице било корисник на постојана парична 
помош и нема семејство , трошоците за 
истиот се на товар на општината во висина 
од 10.700 ден. Според податоците на Цен-
тарот за социјални работи на територијата 
на Општина Битола има 100 потенцијални 
корисници на постојана парична помош 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 80.000 ден  
Извор: Буџет на ОБ  
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
6. Согласно перепораките од Влада на 

РМ да се реализираат активности во насока 
на преку промоција на здравјето и пре-
венција на болестите. Унапредување на 
здравјето на мажите и жените во однос на 
малигните заболувања. 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 180.000 ден  
Извор: Буџет на ОБ  
Рок: до крајот на 2019 год.  
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7. Обезбедување на дополнителна ту-
торска настава за учениците Роми од 
општина Битола кои покажуваат послаби 
образовни резултати по одредени предмети 
во основното образование согласно Акцис-
киот план за Роми 2018-2020 област образо-
вание. 

Со оваа активност ќе им се помогне на 
децата роми кои се запишани во основно 
образование од најсиромашните семејства 
да имаат дополнителна настава се со цел да 
постигнат подобри резултати во совладу-
вањето на наставните содржини. Со актив-
ностите ќе бидат опфатени деца од второ до 
петто одделение. 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 237.000 ден  
Извор: Влада на РМ /Министер без ресор  
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
8. Финансиско учество (кофинасирање) 

на Општината при реализација на проекти и 
програми од областа на здравствената и со-
цијалната заштита, детска заштита, подо-
брување на човечките капацитети во обра-
зовните институции. 
Носител: Општина Битола  
Буџет: 1.000.000 ден  
Извор: Буџет на ОБ  
Рок: до крајот на 2019 год.  

 
Програмата влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Битола. 

 
Бр.09-77/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Програмата за измени на 

Програмата за економски развој во 
Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програмата за економски развој во Опш-
тина Битола за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 19.06.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измени на Програмата за економски 

развој во Општина Битола за 2019 година 

Со Програмата се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 
согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

 
ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
на изменета Програмата за економски развој 

во Општина Битола 
за 2019 година 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
на изменета Програмата за економски развој 

во Општина Битола 
За 2019 година 

       
Ред. 
Бр. 

ши-
фра Извор на приходи Износ 

  
Вишок на приходна 
ставка 42.257.964,00 

  ВКУПНО: 42.257.964,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

на изменета Програмата за економски 
развој во Општина Битола 

за 2019 година 
 

Ред. 
Бр. ши-фра Расходи Износ 

1 46 

СУБВЕНЦИИ 
И 
ТРАНСВЕРИ 17.428.136,00 

1.1 464 990 
Други 
трансфери 11.821.266,00 

1.2 

426990 Г1 

 Работа, 
активности на 
ЛЕСС+СТРАТЕ
ГИЈА ЗА ЛР  

 400,000.00  

1.3 
425920 Г1  Печатење 

стратегии   100,000.00  

1.4 
426120 Г1  Чланарини во 

ЛАГ и ЗЕЛС   769,000.00  

1.5 

425990 Г1 

 Јавни работи за 
почиста 
Битола+Роми 
тутори  

 1,237,870.00  

1.6 

463110 3Г 

 Локален 
волонтерски 
совет+соработка 
со ГО  

 700,000.00  

1.7 
426310 Г1 

 Обуки-
Превенција од 
заразни болести  

 100,000.00  

1.8 

424210 Г1 

 Одржување на 
згради и 
адаптација на 
простор за ГО  

 300,000.00  

1.9 

3 Г 
трансфери 

 Еднократна 
парична помош 
на здружение на 
граѓани  

 2,000,000.00  

2 482 

ДРУГИ 
ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 
 24.829.828,00 

2.1 ЈД 482 110 

Подготвување 
на проекти, 
вклучување на 
дизајан на улици 
и патишта 
 10.258.098,00 

2.2 ЈИ 482 310 

Подготвување 
на објекти за 
пречистителни 
станици и 
колектори 1.004.500,00 

2.3 ЈГ 482 710 

Подготвување 
на проекти, 
вклучување на 
дизајан на 
капацитети за 
водоснабдување 
 557.500,00 

2.4 ГД 482 810 

Подготвување 
на проекти, 
вклучување на 
дизајан на 
капацитети за 
енергетика 
 1.709.730,00 

2.5 ЈЛ 482 910 

Подготвување 
на проекти, 
вклучување на 
дизајан на други 
објекти 
 6.500.000,00 

2.6 ЈЛ 482 930  
Реконструкција 
на други објекти 3.800.000,00 

2.7 ЈП 482210 

Подготвување 
на проекти за 
мостови 1.000.000,00 

СЕ ВКУПНО: 42.257.964,00 
 
Дел од средствата од оваа Програма ќе 

бидат вложени за изработка на техничка 
документација и изградба на објекти кои се 
дефинирани со листа на објекти која е 
дадена како ПРИЛОГ 1 и ПРИЛОГ 2  

Расходите за набавка на проектна доку-
ментација (техничка документација, фиси-
билити студии и сл.) ќе се извршуваат 
согласно динамиката на приливот на 
средствата и утврдената листа на приори-
тетните објекти. 

Листите за приоритетни објекти ја утвр-
дува Советот на општината и е составен дел 
на оваа Програма (ПРИЛОГ 1 и ПРИЛОГ 2) 

Програмата за економски развој е родово 
одговорна. При нејзината изработка се 
земаа предвид потребите, улогите и начи-
ните на користење на времето и ресурсите 
од страна на жените и мажите. Конкретно, 
(1) при изградбата на коловози, секаде каде 
има простор, е предвидена изградба на 
тротоари цо цел да одговори на потребите 
на жените и мажите за движење; (2) пред-
видената мрежа за осветлување соодвет-
ствува на потребите на жените пред сé, за 
зголемена безбедност; (3) планираната 
изградба и реконструкција на водоводна 
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линија и атмосферска и фекална кана-
лизација исто така е развиена врз основа на 
потребите на мажите и жените и нивните 
различни улоги во домаќинството. Допол-
нително, во насока на економско јакнење на 
жените, но и општината во целина, про-
грамата предвидува (4) активности за 
поддршка на женското претприемништво, 
насочени кон невработените граѓанки со 
стекнато високо образование. 

На овој начин, Општина Битола пока-
жува дека ги поддржува и применува 
принципите на родово одговорно креирање 
на политиките и следствено-родово одго-
ворно буџетирање. Покрај тоа што овие 
практики имаат за цел да ги слушнат и да 
одговорат подеднакво на потребите на ма-
жите и жените, тие истовремено го зголему-
ваат нивото на транспарентност, го подо-
бруваат учеството на граѓан(к)ите и ги по-
добруваат економските политики на општи-
ната.  

Програмата овозможува буџетско следе-
ње, транспарентност и ефикасност на 

обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање.  

 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа Програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за еко-
номски развој и Одделението за економски 
развој при Секторот за економски развој, 
јавни дејности и информатичка технологија 
на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на го-
дината, односно до донесување на 
Програмата за 2020 г. 

 
Бр.09-77/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 

 
 
 

 

ПРИЛОГ 1 по ПРОГРАМА ЗА 2019 . 
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА- ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ ЈУНИ 2019 

( ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА,  ГЕОМЕХАНИЧКИ, СОГЛАСНОСТИ ОД ИЗИИС, ГЕОДЕТСКИ И ДР. ЕЛАБОРАТИ 
СОГЛАСНО ЗАКОН) 

Ред. 
бр. 

 ЛОКАЦИЈА / 
УЛИЦА 

Програма ЈД    
Подготвувањ
е проектина 

улици и 
л.патишта, 

мостови,спом
еници  ЈД 
(482110, ) 

Програма  ЈИ   
Подготвувањ
е на проекти 
за на пречист 

станици и 
колектори 
(482310) 

Програма 
ЈГ   

Подготвув
ање на 

проекти за 
водоснабд

ување 
(482710) 

Програма ЈГ  
Подготвува

ње на 
проекти за 
енергетски 
капацитети 

(482810) 

Програма 
ЈЛ 

Подготвува
ње на 

проекти за 
други 

објекти 
(482910) 

Програма ЈЛ 
Подготвува

ње на 
проекти за 

мостови 
(482210) 

Програма ЈЛ  
Реконструкц
ија на други 

објекти 
(482930) 

ВКУПНО 

1 

АСФАЛТИРАЊЕ 
НА УЛИЦИ и 
ЛОК ПАТ ВО С. 
ОСТРЕЦ 

400.000,00             400.000,00 

2 с.БАРЕШАНИ 180.000,00             180.000,00 

3 с. МЕЏИТЛИЈА 100.000,00             100.000,00 

4 Л.П. Брусник 150.000,00 170.000,00           320.000,00 

5 

Проекти за 
партерно 
уредување на 
школски дворови 
во ОУ и СЦУ  

        200.000,00     200.000,00 
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6 

Санација и 
реконструкција 
на објекти во 
сопственост на 
општина Битола 

        2.000.000,00     2.000.000,00 

7 

Планска 
документација за 
проект 
,,Пречистителна 
станица на 
општина Битола,, 
финансиран од 
ИПА прог на ЕУ) 

400.000,00 140.000,00     500.000,00     1.040.000,00 

8 Ул. позади 
Кеопс-Декорпод       46.000,00       46.000,00 

9 35 кв кабел околу 
Стадион       1.000.000,00       1.000.000,00 

10 ул. ,,Ари 
Ангеловски,, 30.000,00 15.000,00 25.000,00         70.000,00 

11 ул.Сутјеска 70.000,00 34.000,00 44.000,00         148.000,00 

12 ул. Струшка 33.000,00 16.500,00 27.500,00         77.000,00 

13 ул.Цане Василев 66.000,00 33.000,00 33.000,00         132.000,00 

14 ул. 2-ри Август 42.000,00 21.000,00 33.000,00         96.000,00 

15 

Пошачки мост 
над железничка 
пруга спроти ОУ 
Коле Канински 

300.000,00             300.000,00 

16 

Реконструкција 
на зграда за 
противпожарна 
станица БТ 

        200.000,00     200.000,00 

17 
Партерни 
решенија за 
споменици 

45.898,00             45.898,00 

18 ул.Рузвелтова 120.000,00     40.000,00       160.000,00 

19 
ул. Димитар 
Илиевски Мурато 
(Борис Кидрич) 

265.800,00     86.730,00       352.530,00 

20 

Партерно 
уредување и 
изградба на 
настрешници на 
Управна зграда 
ЈП Пазари 

        300.000,00     300.000,00 

21 
Бул 1ви Мај до 
Стара Чаршија-
партер 

518.400,00             518.400,00 

22 Бул 1ви Мај 
десна страна 250.000,00             250.000,00 

23 
Реконструкција 
на ул. 
Партизанска 

400.000,00             400.000,00 

24 

Спортско 
игралиште и 
простор на зелен 
парк (АУП + 
основен проект) 
с. Лопатица 

180.000,00             180.000,00 
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25 

Локален пат за с. 
Дихово од прикл 
со Р пат за 
Црвенои петли 

150.000,00             150.000,00 

26 

Сообрќајни 
проекти низ 
улици во БР-
Измена на траен 
режим на 
сообраќај 

140.000,00             140.000,00 

27 с. Црнеец (ПИ за 
водовод) 350.000,00             350.000,00 

28 

Изработка на 
рампина за 
пристап до ОУ и 
СУ и други 
институции 

150.000,00             150.000,00 

29 
Секундарна 
канализација с. 
Трново 

  130.000,00           130.000,00 

30 
Атмосверска 
канализација д. 
Оризари ПИ 

  50.000,00           50.000,00 

31 

Изработка на 
Програма за 
енергетска 
ефикасност 

      50.000,00       50.000,00 

32 Геодетски 
елаборати         2.000.000,00     2.000.000,00 

33 Геомеханички 
елаборати         300.000,00     300.000,00 

34 Мислења од 
ИЗИИС         300.000,00     300.000,00 

35 

Реконструкција 
на други објекти 
(Излози во Стара 
чаршија) 

            3.800.000,00 3.800.000,00 

36 ул. Љубојно 
Л=300 м 150.000,00             150.000,00 

37 

ул. Македонска 
Фаланга-позади 
Офцерски дом со 
Л= 270 м 

148.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00       262.000,00 

38 

ул. Сива Вода -до 
лок Хераклеа 
Битола со Л=283 
м 

360.000,00     35.000,00       395.000,00 

39 

Крак до 
железничка 
станица во ИЗ 
Жабени Л= 200 

25.000,00     25.000,00       50.000,00 

40 

ул. Браќа 
Џаферови 
(паркинг позади 
Финансов) Л=45 
м +паркинг  

48.000,00     10.000,00       58.000,00 
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41 

Гасификација-
примарна мрежа 
во Битола 
(Проект за 
инфраструктура) 
Л=25.000м 

3.500.000,00             3.500.000,00 

42 

Партерно 
решение и 
простор за спорт 
и рекреација ,,Сју 
Рајдер,, Битола 

54.000,00     22.000,00       76.000,00  

43 

Колекторски с-м 
за наводнување 
од ХСМ 
Стрежево (г. 
Оризари и 
Студенстски дом 
Битола)со Л= 860 
m  (проект за 
инфраструктура) 

110.000,00             110.000,00 

44 

Фудбалско 
игралиште с. 
Црнобуки КП 
2530 П= 9706  м2 
( Агенција за 
млади) 
Игралиштето 
1500 м2 

162.000,00             162.000,00 

45 

Микролокациски 
и урбанистички 
дел на проект за 
детски базен во 
ОУ Даме Груев 

50.000,00             50.000,00 

46 

Проектни 
документации за 
аолицирање на 
меѓународни 
фондови 

300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00     1.400.000,00 

47 

ул. Солунска 
(пресек 
,,К.Охридски,, со 
..Т.Даскало,,) Л= 
530 m 

310.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00       514.000,00 

48 

ул. Тошо Даскало 
(пресек 
,,Солунска,, со 
,,Партизанска,,)Л
=380 m 

330.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00       480.000,00 

49 

ул.,,Димитар 
Влахов (пресек 
Бул.1ви Мај до 
Чинаро) Л=310 m 

270.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00       387.000,00 

50 

Мост на р. 
Драгор на ул 
Довлеџик и 
пропусти на р. 
Курдерес  Л= 

          1.000.000,00   1.000.000,00 

51 
Реконструкција 
на Лок пат за с. 
Магарево 

100.000,00              100.000,00 

55 МЗ Даме Груев 
П= 180 m2         200.000,00     200.000,00 

 ВКУПНО: 10.258.098,00 1.004.500,00 557.500,00 1.709.730,00 6.500.000,00 1.000.000,00 3.800.000,00 24.829.828,00  

  

 



ПЕТОК 21.06.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 10  –  СТР. 75 

ПРИЛОГ 2 по ПРОГРАМА ЗА 2019 . 
   ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И УЧЕСТВО ВО АСОЦИЈАЦИИ 

 
Ред 
Број Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ ИЗНОС 

 46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ   

1 464 990  ДРУГИ ТРАНСФЕРИ  11.821.266,00 

   

 ЦППР +Парттиципација на детски 
градинки,инклузија на деца Роми,Трансфер на центар 
за слепи лица,70 г. Завод Кочо Рациј,трансфер на 
погребални претпријатија, кофинансирање на 
противпожарно возило + учество од 10% за Офицерски 
дом-подпроект ЛРКП  

  

2 426990 Г1  Работа, активности на ЛЕСС+СТРАТЕГИЈА ЗА ЛР  400.000,00 

3 425920 Г1  Печатење стратегии  100.000,00 

4 426120 Г1  Чланарини во ЛАГ и ЗЕЛС  769.000,00 

5 425990 Г1  Јавни работи за почиста Битола+Роми тутори  1.237.870,00 

6 463110 3Г  Локален волонтерски совет+соработка со ГО  700.000,00 

7 426310 Г1  Обуки-Превенција од заразни болести  100.000,00 

8 424210 Г1  Одржување на згради и адаптација на простор за ГО  300.000,00 

8 3 Г трансфери  Еднократна парична помош на здружение на граѓани  2.000.000,00 

 
 

 ВКУПНО:  17.428.136,00 
 
 
 
 
 
 
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за извршување 
на Буџетот на општината Битола  

за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на општината Битола за 2019 го-
дина, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија” број 
5/02), член 23 став 8 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“ број 61/2004, 96/2004 и 
156/09), и член 22 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” број 10/05 и 17/08), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општината 
Битола за 2019 година 

Член 1 
Во Одлуката за извршување на Буџетот 

на Општината Битола за 2019 година 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
21/2018 ), се врши измена и дополнување на 
начин што: 

Во членот 24а во ставка 464990- Разни 
трансфери програма А0 средства во висина 
од 858.526,00 денари за рефундирање на 
трошоците за превоз на учениците се 
зголемуваат за 2.000.000,00 денари и 
вкупниот износ на ставката ќе изнесува 
2.858.526,00 денари. 

Во набројувањата после оргинални 
автобуски фискални сметки да се додадат 
зборовите : 

,,и оргинални фискални сметки од такси 
превоз само за училиштата каде што нема 
редовен автобуски линиски превоз или пак 
не одговара возниот ред“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.09-77/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 

уличното осветлување во Општината 
Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
користење и одржување на уличното 
осветлување во Општината Битола за 2018 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за користење и одржување 
на уличното осветлување во Општината 

Битола за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализација на Програмата за користење и 
одржување на улиното осветлување во 
Општината Битола за 2018 година.  

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

 
Бр.09-77/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 

земјиште за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
уредување на градежното земјиште за 2018 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за уредување на 
градежното земјиште за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за уредување на 
градежното земјише за 2018 година.  

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

 
Бр.09-77/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на комунални 

објекти, инсталации, локална патна 
мрежа и улиците во општина Битола за 

2018 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување на комунални објекти, инс-
талации, локална патна мрежа и улиците во 
општина Битола за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за одржување на 
комунални објекти, инсталации, локална 

патна мрежа и улиците во општина Битола 
за 2018 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за одржување на 
комунални објекти, инсталации, локална 
патна мрежа и улиците во општина Битола 
за 2018 година 

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

 
Бр.09-77/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а      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 

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

усвојување Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2018 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Територијалната 
противпожарна единица Битола за 2018 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2018 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Територијалната противпожарна 
единица Битола за 2018 година. 

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

 
Бр.09-77/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2019 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Територијалната 
противпожарна единица Битола за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 

Територијалната противпожарна единица 
Битола за 2019 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Територијалната противпожарна единица 
Битола за 2019 година. 

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

 
Бр.09-77/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а      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 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Оперативен план и Програм за 

дератизација и дезинсекција на 
подрачјето на Општина Битола за 2018 
година заклучно со 31.12.2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Оперативен 
план и Програм за дератизација и дезин-
секција на подрачјето на Општина Битола 
за 2018 година заклучно со 31.12.2018 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Оперативен план и Програм за 
дератизација и дезинсекција на 

подрачјето на Општина Битола за 2018 
година заклучно со 31.12.2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Оперативен план и Програм за 
дератизација и дезинсекција на подрачјето 
на Општина Битола за 2018 година 
заклучно со 31.12.2018 година. 

  

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

 
Бр.09-77/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за урбанистички планови и 
урбанистичко плански документации на 
подрачјето на Општина Битола за 2018 

година заклучно со 31.12.2018 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
урбанистички планови и урбанистичко 
плански документации на подрачјето на 
Општина Битола за 2018 година заклучно со 
31.12.2018, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програма за урбанистички планови и 
урбанистичко плански документации на 
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подрачјето на Општина Битола за 2018 
година заклучно со 31.12.2018 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програма за урбанистички пла-
нови и урбанистичко плански докумен-
тации на подрачјето на Општина Битола за 
2018 година заклучно со 31.12.2018  

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

 
Бр.09-77/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Препораката за изработка на 
План за одржлива урбана мобилност-ПОУМ 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Препораката за изработка на План за 
одржлива урбана мобилност-ПОУМ, до-
несен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Препораката за изработка 
на План за одржлива урбана мобилност-

ПОУМ 

1. СЕ УСВОЈУВА Препораката за изра-
ботка на План за одржлива урбана 
мобилност-ПОУМ 

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

 
Бр.09-77/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 

отпочнување со изработка на План за 
одржлива урбана мобилност-ПОУМ 

1. Ја објавувам Одлуката за отпочнување 
со изработка на План за одржлива урбана 
мобилност-ПОУМ, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 од Законот за 

локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02) 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 
одржанa на 19.06.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за отпочнување со изработка на План за 

одржлива урбана мобилност-ПОУМ 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба 

Општина Битола да започне постапка за 
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изработка на План за одржлива урбана 
мобилност-ПОУМ, кој ќе претставува 
документ за стратегиско планирање на 
развојот на сообраќајот и мобилноста на 
локално ниво. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-77/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 

обезбедување на надзор од страна на 
Oпштина Битола за имплементација на 

Проектот ,,Изградба на регионална 
инфраструктура за социјална инклузија на 

маргинализирани групи (Парк за деца и 
лица со посебни потреби и слепи лица)-

Градски Парк Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за обезбедување 
на надзор од страна на Oпштина Битола за 
имплементација на Проектот ,,Изградба на 
регионална инфраструктура за социјална 
инклузија на маргинализирани групи (Парк 
за деца и лица со посебни потреби и слепи 
лица)-Градски Парк Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

Врз основа на член 22 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за обезбедување на надзор од страна на 
Oпштина Битола за имплементација на 

Проектот ,,Изградба на регионална 
инфраструктура за социјална инклузија на 

маргинализирани групи (Парк за деца и 
лица со посебни потреби и слепи лица)-

Градски Парк Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Oпштина Битола 

обезбедува надзор за имплементација на 
Проектот ,,Изградба на регионална инфра-
структура за социјална инклузија на 
маргинализирани групи (Парк за деца и 
лица со посебни потреби и слепи лица)-
Градски Парк Битола, кој е инициран од 
Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-77/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 примање на 
донација во вид на услуга-адаптација на 
простории во СОМУ,,Д-р Јован Калаузи“ 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација во вид на услуга-адаптација на 
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простории во СОМУ,,Д-р Јован Калаузи“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 19.06.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација во вид на услуга-

адаптација на простории во СОМУ 
,,Д-р Јован Калаузи“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од физичко лице Медисон Ристевски во вид 
на услуга-адаптација на простории во 
СОМУ,,Д-р Јован Калаузи“ Битола согласно 
проект. 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес подобрување на 
условите на примателот во областа на 
образованието согласно член 3 став 1 точка 
4 од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со 
давателот на донацијата со кој подетално ќе 
биде уреден начинот на користење на истата. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Иницијативата за враќање на 
Плоштадот „Гоце Делчев“ во неговиот 

поранешен облик и содржина во 
централното градско подрачје 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Иницијативата за враќање на Плоштадот 
„Гоце Делчев“ во неговиот поранешен 
облик и содржина во централното градско 
подрачје, донесен на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 и 78 од Статутот 

на Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Иницијативата за враќање 
на Плоштадот „Гоце Делчев“ во неговиот 

поранешен облик и содржина во 
централното градско подрачје 
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1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
враќање на Плоштадот „Гоце Делчев“ во 
неговиот поранешен облик и содржина во 
централното градско подрачје 

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

 
Бр.09-77/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за систематизација на 

работните места во ЈОУДГ „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за систематизација на работните 
места во ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...64/18), член 22 и 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен 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 19.06.2019 година, 
донесе 

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

донесување на Правилник за 
систематизација на работните места во 
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр. 02-173/4 од 11.06.2019 година на ЈОУДГ 
„Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесена 
од Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-77/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за внатрешна организација во 

ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за внатрешна организација на 
работните места во ЈОУДГ „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...64/18), член 22 и 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
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Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 19.06.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлукатата за 
донесување на Правилник за внатрешна 
организација на ЈОУДГ „Естреја Овадија-

Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр. 02-173/3 од 11.06.2019 година на ЈОУДГ 
„Естреја Овадија Мара“ Битола, донесена 
од Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-77/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за давање 

согласност на Статутарна одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на 
ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола бр. 02-130/1 

од 12.06.2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутарна одлука за 
изменување и дополнување на Статутот на 
ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола бр. 02-130/1 
од 12.06.2019 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...64/18), член 22 и 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 19.06.2019 година, 
донесе 

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

одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ Битола 

бр. 02-130/1 од 12.06.2019 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Стату-
тарна одлука за изменување и дополнување 
на Статутот на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ 
Битола бр.02-130/1 од 12.06.2019 година, 
донесена од Управниот одбор на Уста-
новата. 

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

 
Бр.09-77/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за 

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

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Управен 
одбор на ЈП „Пазари“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 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. 08-497/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 26 од 
Законот за јавните 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 19.06.2019 
година, донесе 

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

1. СЕ РАЗРЕШУВА Илија Дупчинов, од 
член во Управниот одбор на ЈП „Пазари“ 
Битола,  

2. СЕ ИМЕНУВА Стојчевски Јове, дипл. 
графички инг., од Битола, ул. „Ѓорги 
Сугарев“ бр. 44, за член во Управниот 
Одбор на ЈП „Пазари“ Битола.  

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

 
Бр.09-77/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
19.06. 2019година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-
домување во идна урбанистичко планска 
документација:  
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УП1 бр. 27-5545/2011, КП бр. 978 КО 
Буково згр.бр.1 (А4-3) и згр.бр.2 (А5-4) 

(Зоран Глигоров) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 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 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 

бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари зво идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-
домување во идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-18/2016, КП бр.1264 КО 

Долно Оризари згр.бр.4 (А1-1) (Томе 
Босилковски) 

 
УП1 бр.27-283/2016, КП бр.1818 КО 

Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1) (Ратка 
Бошевска) 

 
УП1бр.27-5727/2011,КП бр.1816 КО 

Долно Оризари згр.бр.1 и 2 (А1-1) (Ристе 
Ушковски) 

 
УП1 бр.27-5772/2011, КП бр.1214 КО 

Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1) (Бранко 
Ризески, со барање за промена Душанка 
Ризеска) 

 
УП1 бр.27-6816/2011, КП бр.1118 КО 

Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2  
(А5-4), згр.бр.3 (А5-3) и згр.бр.4 (А5-4) 
(Олга Наумовска, со барање за промена 
Горанчо Наумовски) 

 
УП1 бр.27-6307/2011, КП бр.1103 КО 

Долно Оризари згр.бр.2 (А1) (Петко 
Петковски) 
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УП1 бр.27-7654/2011, КП бр.1181 КО 
Долно Оризари згр.бр.2 (А1-1) (Гоце 
Митрески) 

 
УП1 бр.27-9381/2011, КП бр.1246/3 КО 

Долно Оризари згр.бр.1 (А1) (Лубе 
Бошевски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

Врз основа на член 2 став 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-
домување во идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-2182/2011, КП бр.91/3 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1)  
(Златко Котевски) 
 
УП1 бр.27-6099/2011, КП бр.1172 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1)  
(Спиро Ташковски) 
 
УП1 бр.27-8056/2011, КП бр.263/1 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1)  
(Трифун Павловски) 
 
УП1 бр.27-8058/2011, КП бр.245 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1) и згр.2 (ПО)  
(Трифун Павловски) 
 
УП1 бр.27-1035/2016, КП бр.911 КО 

Бистрицазгр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4)  
(Зорка Маринова) 
 
УП1 бр.27-1122/2016, КП бр.1359 КО 

Бистрицазгр.бр.1 (А1-1) (Неџат Дардовски) 
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УП1 бр.27-1461/2018, КП бр.990 КО 
Бистрицазгр.бр.2 (А5-4) и згр.4 (А5-1) 

 КПбр.991/2 (Васил Манивиловски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Цапари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација ((„Службен весник на РМ“ 

бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-427/2018, КП бр. 396/2 и 

396/3 КО Цапари згр.бр.1 (А1-1)  
(Симон Атанасов) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
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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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-
домување во идна урбанистичко планска 
документација:  

 

УП1 бр.27-985/2016, КП бр.573/3 КО 
Крстоар згр.бр.2 (А1-1)  

(Слободан Степаноски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 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 документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Маловиште во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 

 



  –  БРОЈ 10 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 21.06.2019 СТР. 90 

бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Маловиште во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена A-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација:  

 
УП 1 бр.27-1253/2016, КП бр.332 КО 

Маловиште згр.бр.1 (А1-1) и згр.2 и 3 (А5-
4) (Драги Спировски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 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 вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска 
документација:  
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УП1 бр.27-8248/2011, КП бр.1549/1 КО 
Крклино згр.бр.1 и 2(А1) 

(Тодорка Бошевска) 
 
УП1 бр.27-2904/2016, КП бр.1737/1 КО 

Крклино згр.бр.1 (В5-1) и згр.бр.2 (А5-4)  
 КП бр.1738/1 КО Крклино згр.бр.1 и 2 

(А5-4) 
(МПЦ-ОА ПППЕ Параклис „Св.Петка“) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 2 став 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши про-
ширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправниитеобјекти со намена 
A-домувањево идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-1955/2016, КП бр.231 КО 

Раштани згр.бр.2 (А1-1) и згр.бр.3 (А5-4)  
КП бр.898/3 
(Мирче Којдовски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а      Валентин Груевски 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 

проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправниите објекти со 
намена A-домување во идна урбанистичко 
планска документација:  

 
УП1 бр.27-2790/2011, КП бр.1088/16КО 

Дихово згр.бр.1 (А-1) (Јелисавка 
Ќурчиевска) 

 КП бр.1088/18 
 
УП1 бр.27-3618/2011, КП бр.1088/10КО 

Дихово згр.бр.1(А1-1) (Симеон Најдовски) 
 
УП1 бр.27-5285/2011, КП бр.838/2 КО 

Дихово згр.бр.1 (А4-3) (Љупчо Топаловски) 
 
УП1 бр.27-1393/2016, КП бр.1100/1 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Стојан Стојаноски) 
 
УП1 бр.27-2049/2016, КП бр.709 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 и 3 (А5-4) 
(Трајан Стојановски) 

 
УП1 бр.27-841/2018, КП бр.705 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Жанета Дурлова) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-77/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино во идна урбанистичко планска 

документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Ротино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниитеобјекти со намена A-
домувањево идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-1899/2016, КП бр.872/1 КО 

Ротино згр. бр.4 (А1-1) (Николчо 
Лозановски) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изгра-
дени во КО Нижеполе во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
бр.217/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
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Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A-до-
мување во идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-9802/2011, КП бр.602/8 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (513,509)  
(Снежана Петличкова) 
 
УП1 бр.27-1521/2016,КП бр.116 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Манушаке 
Јусуфи) 

 
УП1 бр.27-2888/2016, КП бр.231 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Фари 
Селмановски) 

 КП бр.232 
 
УП1 бр.27-51/2018,КП бр.119 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) (Илија 
Ѓоргијевски) 

 
УП1 бр.27-10720/2011,КП бр.380 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 и 3 (А5-
4) (Благоје Наумовски) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-77/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Поешево во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Поешево во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
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Поешево 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 бесправниитеобјекти со 
намена A-домувањево идна урбанистичко 
планска документација:  

 
УП1 бр.27-10877/2011, КП бр.524 КО 

Поешево згр.бр.1 (А1-1 и А5-4) и згр.бр.2  
(А5-4) (Јорго Ивановски и Киро 

Ивановски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Секирани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Секирани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 

седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Секирани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниитеобјекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-201/2016, КП бр.783 КО 

Секирани згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А5-1) и 
згр.бр.3 (А5-4) (Рада Гушевска) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-77/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а      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 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Логоварди во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) 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 19.06.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 

Логоварди 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 бесправниите објекти со 
намена A-домување во идна урбанистичко 
планска документација:  

 
УП1 бр.27-6856/2011, КП бр.800 КО 

Логоварди згр.бр.1 (Г4-1)  
КП бр.801 КО Логоварди згр.бр.1 (Г4-1) 
КП бр.799 КО Логоварди згр.бр.1 (Г4-1) 

и згр.бр.2 (А1-1) 
(Соколе Марковски – со барање за 

промена на барател Томче Марковски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-77/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 на 

времено користење простории на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 

на патници Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
времено користење простории на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници Битола, донесена на седницата на 
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Советот на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            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 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.06.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на времено користење 

простории на Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 

на јавен локален превоз на патници 
Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битолана 

времено користење без надоместок му дава 
простории на Јавното Претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола, Битола или скратено 
ЈППЈЛП Битола што се наога во Урбаната 
Заедница „Коле Лачето“ лоциран на КП.бр. 
13190/1 на ул. „Солунска“ бб Битола, 
запишан во Имотен лист бр. 93301 за КО 
Битола 3 во сопственост на Општина 
Битола.  

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола со ЈППЈЛП Битола да 
склучи договор со кој ќе се регулираат 
правата и обврските на страните на 
договорот во однос на користењето на 
просториите на Урбаната Заедница „Коле 
Лачето“. 

 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување а ќе се објави во “Службен 
гласни на Општината Битола“. 

 
Бр.09-77/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за начелата на внатрешна 

организација на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за начелата на внатрешна 
организација на ЈОУ ДГ „Мајски Цвет“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...64/18), член 22 и 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен 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 19.06.2019 година, 
донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 

донесување на Правилник за начелата на 
внатрешна организација на ЈОУ ДГ 

„Мајски Цвет“ Битола 

. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр. 02-127/2 од 12.06.2019 година на ЈОУ 
ДГ „Мајски Цвет“ Битола, донесена од 
Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-77/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за систематизација на 

работните места во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за систематизација на работните 
места во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.06.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-497/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...64/18), член 22 и 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 19.06.2019 
година, донесе 

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

донесување на Правилник за 
систематизација на работните места во 

ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр. 02-128/2 од 12.06.2019 година на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола, донесена од 
Управниот одбор на Установата. 

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

 
Бр.09-77/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 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 Заклучокот за 
усвојување на Иницијативата за 

започнување на постапка за измена и 
дополнување на Тарифата на авто такси 

превоз  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Иницијативата за започнување на постапка 
за измена и дополнување на Тарифата на 
авто такси превоз, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
19.06.2019 година. 

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

 
Бр. 08-497/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.06.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 54 од Законот за 
превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на РМ“ бр. 20/2015) 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 19.06.2019 година, 
донесе 

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

започнување на постапка за измена и 
дополнување на Тарифата на авто такси 

превоз  

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
започнување на постапка за измена и 
дополнување на Тарифата на авто такси 
превоз.  

2. Се задолжуваат надлежните служби во 
општинската администрација да изготват 
анализа во која ќе се утврдат причините и 
потребите за измена и дополнување на 
Тарифата на авто такси превозот. 

3. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр.09-77/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
19.06.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а      Валентин Груевски 
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