
СРЕДА 07.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за вториот квартал од 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за вториот 
квартал од 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година 

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

 
Бр. 08-631/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

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

Битола за вториот квартал од 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за вториот квартал од 2019 година. 

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

 
Бр.09-101/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 туризам за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
туризам за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 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. 08-631/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 
31.07.2019г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за туризам за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за туризам за 2018 
година. 

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

 
Бр.09-101/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 економски развој  

за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 

економски развој за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

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

на Програмата за економски развој за 
2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за економски развој за 
2018 година. 

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

 
Бр.09-101/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена на 

Програмата за туризам за 2019 година 
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1. Ја објавувам Програмата за измена на 
Програмата за туризам за 2019 година, до-
несена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 31.07.2019 г. и 
продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена на Програмата за туризам за 

2019 година 

Општина Битола со својата местопо-
ложба (непосредната близина со Р. Грција 
членка на ЕУ, поставеноста на историски 
важната рура, позната како патот VIA 
EGNATIA, блискоста до охридскиот и 
солунскиот аеродром, природото богат-
ството (планината Баба со единстевна 
флора и фауна, потенцијалите за развој на 
зимските спортови итн.), културните 
атрактивности (богатата историјата и тради-
ција, културни споменици и знаменитости, 
манифестации и фестивали) ги има сите 
предуслови за развивање на туризмот како 
еден од најважите двигатели на општест-
вениот развој. 

Тому поради ова Општина Битола во 
стратегијата за социо-економски развој осо-
бен акцент му придава на развојот на 
туризмот како глобален тренд и гранка со 
исклучителен потенцијал и можности. Во 
тој контекст оваа предлог програма нуди 
низа мерки, активности, проекти и иници-
јативи чија цел е динамичен и компле-

ментарен развој на туризмот во Општина 
Битола. 

Постигнувањето на таа цел е можно со 
мобилизирање на сите потенцијали и 
субјекти во правец на подигање на нивото 
на организациска поставеност, координа-
ција, стандардизација, валоризација и про-
моција на на туристичките потенцијали 
поставувајќи ја Битола на врвот на мапата 
на туристичките дестинации во регионот. 

Во продолжение се претставени сет на 
активности, мерки, иницијативи и проекти 
кои во правец на постигнување на визијата, 
„Битола, атрактивна туристичка дестина-
ција“. 

 
1. Отворање на туристички инфо биро 

и промоција на истото. 
 
Досегашното искуство покажа дека 

постоењето на информативно-туристичко 
биро или пункт е основен стандард во сите 
развиени туристички средини. Освен про-
мотивната функција како објект, неговата 
улога е информативно-промотивна како кон 
туристичките посетители така и кон турис-
тичките субјекти од градот: давање на 
информации за сместување, посета на зна-
менитости (Стара турска чаршија, антички 
град Хераклеја, Музеј на град Битола, 
Градскиот часовник со Широк Сокак, 
,,Меморјален парк на Евреите од Битола“ и 
др), влезници за настани и манифестации, 
објекти, продажба на туристичка мапа, 
водич, разгледници и сл.  

Во зависнот од развојот на ситуацијата 
обврските и активностите на инфо бирото 
можат да се зголемуваат во правец на по-
добрување на туристичката промоција на 
Битола односно ова биро да ја игра улогата 
на извршно тело на програмата за развој на 
туризмот. 

Функцијата на бирото налага истото да 
биде лоцирано на препознатлива локација 
во централното градско јадро (искуствата 
покажаа дека е добро да биде со излог, 
достапен и во објект со културно-историско 
значење ) или слична атрактивна локација. 
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2. Промотивни активности 
 
Опис на активности 
 

– Издавање на туристички брошури 
– Туристички разгледници  
– Мапа на градот 
– Изработка на маскота на градот-проект 
– Избор и промоција на туристичко лого 

на Битола 
– Интеренет промоции на домашни и 

странски портали, публикации и сл. 
– Саеми и други туристички манифестаци 
– Промотвни активности за обука на 

локалното население за подобар однос 
кон туристите. 

– Промоција и стимулирање на 
велосипедскиот туризам 

– Формирање Туристичка волонерска 
патрола-ТИМ 

– Развој на туристички производ - 
Брендирање на туристички производ  

– Обуки и стандардизација на 
туристичките субјекти 

– Destination management organization – 
имплементација, 

– Мапирање и промовирање на локални 
знаменитости (Стара турска чаршија, 
антички град Хераклеја, Музеј на град 
Битола, Градскиот часовник со Широк 
Сокак, ,,Меморјален парк на Евреите од 
Битола“ и др) 
 
Промотивните активности се и тоа како 

важен во процесот на подобрување на ту-
ристичката понуда, привлекување и аними-
рање на посетители и сл. Добро подгот-
вената промотивна стратегија, квалитетно 
публикуваните промотивни материјали, 
нивната соодветна дистрибуција, се основ-
ни стандарди во промоцијата на туризмот 
на една средина.  

 
3. Промоција на активности на НП 

Пелистер за развој на туризмот 
 
За развојот на туризмот на територија на 

општина Битола многу придонесува и сос-
тојбата на Националниот парк ,,Пелистер“. 
За таа цел изработени се неколку студии и 
имплементирани, но секако има место за 
нови и поиновативни. За таа цел општина 

Битола ќе финансира промоција на актив-
ности преземени од страна на НП Пелистер 
за развој на туризмот во Националниот парк 
преку изготвена Програма од нивна страна 
која ќе биде доставувана на усвојување од 
страна на општина Битола. По завршување 
на известувачкиот период (2018 г.) НП 
Пелистер е должен да достави Извештај за 
користените средства до Општина Битола. 
Средствата за реализација на оваа Програма 
општина Битола ќе им ги префрлува на 
крајниот корисник по поднесен извештај за 
извршени работ. Сите овие активности ќе се 
регулираат со обостран потпишан Ме-
морандум за соработка помеѓу општина 
Битола и НП Пелистер за што ќе следи и 
меѓусебен договор 

 
4. Тековни активности на одговорните 

лица за туризам 
 

– Контакт со ЗЕЛС и Агенција за 
промоција и поддршка на туризмот  

– Контакт и поддршка на чинителите на 
туризмот во Општина Битола 

– Одржување на средби, состаноци, обуки, 
работилници и др.со членовите за 
Координативното тело за туризам 

– Иницирање акции, промотивни 
активности, проекти и сл.во насока на 
подбрување на условите за работа во 
областа на туризмот, и поквалитетна 
туристичка понуда на Битола. 

– Посета на значајни туристички 
манифестации и воспоставување 
контакти од важност за развој на 
туризмот во Општина Битола. 

– Одржување на база на податоци на 
туристички субјеkти и лиферување 
информации од важност за истите. 

– Други активности во правец на развој на 
туризмот во Општина Битола 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Измени на Програма за туризам во 
Општина Битола За 2019 година 

       
Ред.  
Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 717111 Комунална такса за 
привремен престој 1.580.000,00 

  
ВКУПНО: 1.580.000,00 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Имени на Програмата за туризам во 
Општина Битола 

За 2019 година 
 

Ред.  
Бр. 

Програма 
Г2 Расходи Износ (ден.) 

1 424210 

Отворање на 
туристички инфо 
биро и промоција 
на истото. 

400.000,00 

2 425 920 
Промотивни 
активности 
 

600.000,00 

3 464 990 

Промоција на 
активности на НП 
Пелистер за развој 
на туризмот 

500.000,00 

4 426 
(310,410) 

Тековни 
активности на 
одговорните лица 
(посета на настани, 
саеми, промоции, 
обуки,семинари, 
состаноци на 
координативното 
тело и учество во 
други активности 
релевантни за 
развој на туризмот 
во Општина 
Битола. 

80.000,00 

  
Вкупно: 1.580.000,00 

 
 
Структурата на поединечните трошоци 

во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе се определува согласно спроведените 
јавни набавки за истите. 

Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола 

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

 
Бр.09-101/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена и 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 

Општината Битола во 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 
Општината Битола во 2019 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 199/14…168/18) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
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бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планска документација на 

подрачјето на Општината Битола  
во 2019 година 

1. Во Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2019 година (,,Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр.20/18), се врши измена и 
дополнување на начин што во Дел II, точка 
13.1, менуваат потточките 13.1.36 и 13.1.37 
и истите ќе гласат: 

 
,,13.1.36 ДУП за Довлеџик кај базените 

блок А.1 – општина Битола 
 13.1.37 ДУП за Довлеџик кај базените 

блок А.2 – општина Битола“, 
 
 се врши измена и дополнување и во Дел 

II точка 13.4-Локална урбанистичко-план-
ска документација (ЛУПД), по потточка 
13.4.7, се додава нова која гласи: 

 
 “13.4.8-ЛУПД за формирање на гра-

дежна парцела со намена Е2-фотоволтаична 
централа на КП бр.954 КО Црноец-општина 
Битола“ 

  
2. Програмата влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-101/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена и 
дополнување на Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општината Битола  
во 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за користење и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општината Битола во 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

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

за користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2019 год. 

1. Во Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2019 година 
(„Службен Гласник на Општина Битола„ 
бр.20/2018 и 10/2019) се вршат измени и 
дополнувања во деловите на Планирани 
приходи и Планирани расходи за реали-
зација на Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2019 година и после 
извршените измени истите гласат: 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за 2019година 
 

Ред. 
број 

Шифра  
Извор на приходи 

 
Буџет 2019 

Ребаланс на 
Буџет 2019 

Измени и 
дополнување 

 
1. 

 
 717116 

Надоместок од комунална 
дејност за улично 
осветлување  

 
62.097.841,00 

 
54.678.020,00 

 
61.912.020,00 

 
 

   
 ВКУПНО: 

 
62.097.841,00 

 
54.678.020,00 

 
61.912.020,00 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за јавно осветлување за 2019 год. 

 
Ред. 
бр. 

 
Програма Буџет Ставка Планирани работи 

за изведување 
Буџет 
2019 

I Ребаланс на 
Буџет 
2019 

Измени и 
дополнување 

 
1. 

 
ЈЗ0 

 
Основен 
буџет 

 
421110 

 
Електрична енергија 

 
 

39.600.000,00 

 
 35.000.000,00 

 
35.000.000,00 

 
 

2. 

 
 
ЈЗ0 

 
 
Основен 
буџет 

 
 
424440 

Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(град) 

 
 

7.674.740,00 

 
 

7.674.740,00 

 
 

6.474.740,00 

 
 

3. 

 
 
ЈЗ0 

 
 
Основен 
буџет 

 
 
424440 

Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(рурални средини) 

 
 

4.900.000,00 

 
 

4.900.000,00 

 
 

3.920.000,00 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
ЈЗ0 

 
 
 
 
Основен 
буџет 

 
 
 
 
424440 

Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(тековно одржување-
замена на живини, 
натриумови и 
флуорецентни 
светилки со лед 
светилки заради 
поголема енергетска 
ефикасност на 
целиот систем за 
улично осветлување) 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

2.180.000,00 

 
 

5. 

 
 
 ЈЗ0 

 
 
Основен 
буџет 

 
 
424440 

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

 
 

 2.588.800,00 

 
 

 2.562.864,00 

 
 

 2.562.864,00 

 
6. 

 
ЈЗ0 

 
Основен 
буџет 

 
426990 

 
Услуги од 
електричарство 

 
362.260,00 

 
307.803,00 

 
307.803,00 

 
7. 

 
ЈЗ0 

 
 Основен 
буџет 

 
423990 

Материјали за 
новогодишни украси 
и детски фигури 

 
472.000,00 

 
467.823,00 

 
467.823,00 

 
8. 

 
ЈЗ0 

 
Основен 
буџет 

 
424390 

 
Одржување на други 
градби 

 
600.000,00 

 
 600.000,00 

 
 600.000,00 
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9. 

 
ЈА0 Основен 

буџет 482820 
Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

 
5.003.101,00 

 
2.267.850,00 

 
9.501.850,00 

 
 

9.1 

     
 
Михајло А. Дончо 

 
 

2.957.088,00 
 

 
 

2.267.850,00 

 
 

2.267.850,00 

 
9.2 

    
Ѓорги Димитров 

 
963.001,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
9.3 

    
8-ми Септември 

 
1.083.012,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
9.4 

   Крушевска 
Република 

 
0,00 

 
0,00 

 
920.000,00 

 
9.5 

   Спортска сала 
„Боро Чурлевски“  

 
 0,00 

 
0,00 

 
6.314.000,00 

 
10. 

 
ЈА0 

 
Основен 
буџет 

 
482830 

Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

     
Климент Охридски 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

 
746.940,00 

 
11. 

 
ЈЛ0 

 
Основен 
буџет 

 
482940 

 
Надзор над 
изведбата 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

 
150.000,00 

    ВКУПНО:  62.097.841,00 54.678.020,00 61.912.020,00 

 
  
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Битола“. 
 

Бр.09-101/8                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште  на подрачјето на 

Општината Битола во 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општината Битола во 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 

и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 Општина 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, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16, 190/16), Советот на 
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Општината Битола на седницата одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 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 („Службен Гласник 
на Општина Битола“ бр.20/2018 и бр. 
10/2019) се вршат измени и дополнувања во 
делот на Планирани приходи за реализација 
на Програмата за утврдување на градежно 
земјиште на Општина Битола за 2019 го-
дина и Планирани расходи за реализација 
на Програмата за утврдување на градежно 
земјиште за 2019 година и после извр-
шените измени 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 I Ребаланс на 

Буџет 2019 
Измени и 

дополнување 

1. 717137 Надоместок за уредување на 
градежното земјиште 55.000.000,00  

 55.000.000,00 
 

55.000.000,00 

2. 713311 Данок на промет на 
недвижности 70.000.000,00  

70.000.000,00 
 

62.766.000,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 23.585.250,00  
97.928.521,00 

 
97.928.521,00 

4. 713144 
Надоместок за утврдување на 
правен статут на бесправно 
изградени објекти 

  
 23.000.000,00 

 
 

 20.161.368,00 

 
 

20.161.368,00 

5. 741112 Буџет на РСМ 0,00  
0,00 

 
10.917.454,00 

    ВКУПНО:  171.585.250,00  
243.089.889,00 

 
246.773.343,00 

 
 

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

 
Ред. 
бр. 

Програма Буџет Ставка Планирани 
работи за 

изведување 

Буџет 
2019 

Ребаланс на 
Буџет 2019 

Измени и 
дополнување 

 
1. 

 
ЈД0 

 
Основен 
буџет 

 
482120 

Изградба на 
улици, патишта 
и автопати 

 
23.034.738,00 

 
21.018.558,00 

 
28.838.765,00 

1.1    ул.„Широка“ 4.132.317,00 3.267.768,00 3.267.768,00 

1.2    ул.„Михајло 
Апостолски 
Дончо“ 

7.000.000,00 8.819.588,00 8.819.588,00 

1.3    ул.„13-ти Јули“ 6.477.982,00 6.477.982,00 6.477.982,00 

1.4    ул.„Леринска“ 2.453.937,00 2.453.220,00 2.453.220,00 
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1.5    ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

2.970.502,00 0,00 0,00 

1.6    ул.„Љубојно“ 0,00 0,00 2.279.847,00 

1.7    ул.„Крушевска 
република“ 

0,00 0,00 5.540.360,00 

        
 

2. 
 
ЈДО 

 
Донации 
(грант) 

 
482120 

Изградба на 
улици, патишта 
и автопати 

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

2.1    с. Долно Оризари 0,00 5.000.000,00 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 9.065.638,00 

 
3.1 

   ул.„Михајло 
Апостолски 
Дончо“ 

 
136.880,00 

 
136.880,00 

 
136.880,00 

3.2    ул.„13-ти Јули“ 813.828,00 813.828,00 813.828,00 

3.3    ул.„Леринска“ 614.930,00 614.930,00 614.930,00 

3.4    ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

2.835.538,00 0,00 0,00 

3.5    

Секундарна 
мрежа за 
колектор 
Б.чешма-Ц.петли 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 
3.6 

   атм.одводнување 
во с. Долно 
Оризари 

 
2.500.000,00 

 
2.500.000,00 

 
2.500.000,00 

3.7    Мал Парис 1.000.000,00 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 

 
 

14.395.462,00 

4.1    Дел од колектор 
Б.чешма- Ц.петли  9.580.316,00 9.580.316,00 9.580.316,00 

 
4.2 

   Испуст од 
пречистител. 
станица 

 
4.815.146,00 

 
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 

 
4.118.821,00 

 
5.1 

   Резервоар и 
водоводна мрежа 
за с. Лавци 

 
4.932.395,00 

 
4.118.821,00 

 
4.118.821,00 

        
 

6. 
 
ЈГ0 

 
Основен 
буџет 

 
482720 

Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
334.651,00  

 
0,00 

 
0,00 

 
6.1 

    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

 
334.651,00 

 
0,00 

 
0,00 
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7. 

 
ЈЛ0 

 
Основен 
буџет 

 
482920 

Изградба на 
други објекти 

 
1.000.000,00 

 
0,00 

 
 8.637.607,00 

 
7.1 

   Изградба на 
рампи за лица со 
попреченост 

 
1.000.000,00 

 
 0,00 

 
0,00 

 
7.2 

  
KA 

 
Донации 

 
482920 

Изградба на Кино 
Манаки (завршна 
фаза- ентериер) 

 
0,00 

 
0,00 

 
8.637.607,00 

        
 

8. 
 
ЈЛ0 

Основен 
буџет 

 
482940 

Надзор над 
изградбата 

 
700.000,00 

 
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 

 
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 

 
 

1.824.413,00 

 
11. 

 
ЈД0 

 
Кредит 
АРМ 

 
482720 

Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

 
150.000,00 

 
1.495.694,00 

 
1.495.694,00 

 
12. 

 
ЈД0 

 
Кредит 
АРМ 

 
482820 

Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

 
4.000.000,00 

 
4.117.166,00 

 
4.117.166,00 

 
13. 

 
ЈД0 

 
Кредит 
АРМ 

 
482940 

 
Надзор над 
изградбата 

 
507.442,00 

 
507.442,00 

 
507.442,00 

        
     ВКУПНО I: 105.205.864,00 103.205.921,00 119.663.735,00 
        
 

14. 
 
ЈД0 

 
Основен 
буџет 

 
482130 

Реконструкција 
на улици, 
патишта и 
автопати 

 
45.327.405,00 

 
78.077.075,00 

 
65.302.715,00 

 
14.1 

   ул„Климент 
Охридски“ 

  
3.600.000,00 

 
3.600.000,00 

 
14.2 

   ул.„ Д. Илиевски 
Мурато“ 

 
10.411.966,00 

 
0,00 

 
0,00 

14.3    ул.„Рузвелтова“ 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 

14.4    ул.„2-ри Август“ 2.357.970,00 2.357.970,00 2.357.970,00 

14.5    ул.„Партизанска“ 0,00 16.530.639,00 16.530.639,00 

14.6    ул.„АСНОМ“ 0,00 3.868.315,00 3.868.315,00 

14.7    ул„Довлеџик“  0,00  20.000.000,00  7.225.640,00 

14.8    

 Санација со 
гранитни полчки 
(Широк сокак и 
Стара чаршија) 

1.500.000,00 1.688.099,00 1.688.099,00 

 
14.9 

   Санација на 
тротоари и улици 
со бехатон 

 
12.772.239,00 

 
14.700.702,00 

 
13.081.152,00 

 
14.10 

   Санација на 
коловози со гребен 
асфалт 

 
0,00 

 
0,00 

 
1.619.550,00 
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14.11    Санација на 

коловози со 
тампон 

3.000.000,00 2.046.120,00 2.046.120,00 

14.12    Санација на 
ударни дупки 7.785.230,00 5.785.230,00 5.785.230,00 

 
15. 

 
ЈД0 

 
Донации 
(грант) 

 
482130 

Реконструкција 
на улици, 
патишта и 
автопати 

 
1.201.464,00 

 
3.220.291,00 

 
3.220.291,00 

15.1    локален пат за 
с.Лавци 1.201.464,00 3.220.291,00 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 

 
 

33.320.425,00 

 
16.1 

    
ул.„Рузвелтова“ 

 
2.575.871,00 

 
2.575.871,00 

 
2.575.871,00 

 
16.2 

    
ул.„2-ри Август“ 

 
2.090.298,00 

 
2.090.298,00 

 
2.090.298,00 

 
16.3 

   ул.„Довлеџик“-
атм.к.м. 

 
0,00 

 
8.000.000,00 

 
8.000.000,00 

 
16.4 

   ул.„Довлеџик“-
фек.к.м. 

 
0,00 

 
6.718.851,00 

 
6.718.851,00 

 
16.5 

   Машинско 
чистење на 
канали 

 
2.000.000,00 

 
2.000.000,00 

 
2.000.000,00 

 
16.6 

   Чистење на 
корито на 
р.Драгор 

 
0,00 

 
3.000.000,00 

 
3.000.000,00 

 
 

16.7 

   Санации на 
канализациони 
мрежи, решетки 
и сливници 

 
 

0,00 

 
 

8.701.765,00 

 
 

8.701.765,00 

 
 

16.8 

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

 
 

233.640,00 

 
 

233.640,00 

 
 

233.640,00 

        
 

17. 
 
ЈГ0 

 
Основен 
буџет 

 
482730 

Реконструкција 
на капацитети за 
водоснабдување 

 
3.339.899,00 

 
6.608.093,00 

 
6.608.093,00 

17.1    ул.„Рузвелтова“ 1.453.520,00 0,00 0,00 

17.2    ул.„2-ри Август“ 1.886.379,00 1.886.379,00 1.886.379,00 

17.3    ул.„Довлеџик“ 0,00 4.721.714,00 4.721.714,00 
        
 

18. 
 
ЈЛ0 

Основен 
буџет 

 
482930 

Реконструкција 
на други објекти 

 
6.610.809,00 

 
13.989.084,00 

 
13.989.084,00 

 
 

18.1 

   Школски двор - 
игралиште во ОУ 
„Кирил и 
Методиј“ 

 
 

1.809.209,00 

 
  

 2.187.484,00 

  
 

 2.187.484,00 

 
18.2 

   Рек. на ѕид на 
р.Драгор кај п.с. 
Довлеџик 

 
0,00 

 
 3.000.000,00 

 
 3.000.000,00 
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2. Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Битола“. 
 

Бр.09-101/9                         ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена на 
Програмата за јавни дејности, економски 

развој и информатичка технологија во 
Општина Битола за 2019 год. 

1. Ја објавувам Програмата за измена на 
Програмата за за јавни дејности, економски 
развој и информатичка технологија во 
Општина Битола за 2019 год., донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
18.3 

   Поголеми санации 
во објекти на  
О.Б-ла 

 
0,00 

 
 3.000.000,00 

  
 3.000.000,00 

 
18.4 

   Набавка на 
градежни 
материјали 

 
2.801.600,00 

  
 3.801.600,00 

 
 3.801.600,00 

 
18.5 

   Услуга од 
градежни машини 

 
800.000,00 

  
 800.000,00 

  
 800.000,00 

 
18.6 

   Градежно-
занаетчиски 
работи 

 
1.200.000,00 

  
 1.200.000,00 

 
 1.200.000,00 

        
 

19. 
 
ГД0 

 
Основен 
буџет 

 
482830 

Реконструкција 
на капацитети во 
енергетиката 

 
2.000.000,00 

 
3.669.000,00 

 
 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 

 
 

2.000.000,00 
 
 

19.2 

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

 
 

 0,00 

 
 

1.669.000,00 

 
 

1.669.000,00 

        

20. ЈЛ0 Основен 
буџет 482940 Надзор над 

изградбата 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

        
     ВКУПНО II: 66.379.386,00 139.883.968,00 127.109.608,00 
        
     ВКУПНО I+II: 171.585.250,00  243.089.889,00  246.773.343,00 
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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 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за Измена на Програмата 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 регу-
лираат оваа материја. 

Се врши измена на програмата за обра-
зование во делот на програмата N1- основно 
образование и тоа : 

Ставката 421240 – Течни горива се 
намалува за износ од 2.400.000,00 денари и 
ќе изнесува 9.600.000,00 денари. Средствата 
се пренаменуваат за превоз и ставката 
425760- Првозни услуги во образованието 
се зголемува за тој износ и изнесува 
31.971.366,00 денари. 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

Програмата јавни дејности, за економски 
развој и информатичка технологија во 

Општина Битола за 2019 година 
 
Ред. 
Бр. ставка Расходи Износ 

1. 421110 Електрична енергија 
Програма N-1 4.100.000 

2. 421220 Дрва и пелети Програма 
N-1 1.400.000 

3. 421240 Течни горива Програма 
N-1 9.600.000 

4. 425760 
Превозни услуги во 
образованието Програма 
N-1 

31.971.366 

  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 сле-
дење, 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.09-101/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на 

Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата во Буџетот на 
Општина Битола за 2019 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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 Акцискиот план на локален 
економско-социјален совет на Општина 

Битола 2019/2022 

 
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 

Акцискиот план на локален економско-
социјален совет на Општина Битола 
2019/2022, донесен на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Акцискиот план на локален 
економско-социјален совет на Општина 

Битола 2019/2022 

 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 07.08.2019 СТР. 16 

1. СЕ УСВОЈУВА Акцискиот план на 
локален економско-социјален совет на 
Општина Битола 2019/2022 

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

 
Бр.09-101/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

согласност и овластување за измирување, 
односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност и овластување за измирување, 
односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 

член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 
точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
број 10/05 и 17/08), а во врска со одредбите 
од член 17 став 6 од Законот за јавен долг 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/05......... 
98/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2019 г. и 

продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување за 
измирување, односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на 
Општина Битола  

Член 1 
Во случај на непочитување на догово-

рените услуги, со оваа одлука се дава 
согласност и овластување на Градоначал-
никот на Општина Битола за измирување на 
средства од буџетската сметка на Општина 
Битола, во износ на искористените средства 
од Договорите за грант, кои ќе се склучат 
согласно Договор за финансирање 
СЕРАПИС број 2008-0446 помеѓу Репу-
блика Македонија и Европска инвестициона 
банка за Проект: „Водоснабдување и одве-
дување на отпадни води“ во врска со Зако-
нот за задолжување на Република Македо-
нија со заем кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно договорот 
за заем по проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ („Службен 
весник на Република Македонија“ број 
154/2010), помеѓу Општина Битола и 
Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да изврши измирување на 
средствата од буџетската сметка на општи-
ната, во износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно наплатата 
на средства да ја извршува Министерство за 
финансии на Република Македонија, со 
насочување на средства од буџетската 
сметка на општината-крајниот корисник 
и/или со задршка на дел од дотациите кои 
треба да се распределат на Општина Битола 
до износот потребен за наплата на побару-
вањето, согласно одредбите од Законот за 
јавен долг („Службен весник на РМ“ 
бр.62/05......... 98/19). 
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола”.  

 
Бр.09-101/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

согласност и овластување за потпишување 
на Договори за грант, согласно Договор за 

финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 
помеѓу Република Северна Македонија и 
Европска инвестициона банка за Проект: 

„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ во врска со Законот за задолжување 

на Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 

води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ („Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Битола и Министерство за транспорт и 

врски на Република Северна Македонија 

1. Ја објавувам Одлуката за давање со-
гласност и овластување за потпишување на 
Договори за грант, согласно Договор за 
финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 
помеѓу Република Северна Македонија и 
Европска инвестициона банка за Проект: 
„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ („Службен весник на Репу-

блика Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно договорот 
за заем по проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ („Службен 
весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Битола и 
Министерство за транспорт и врски на 
Република Северна Македонија, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението на 
истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 

член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 
точка 4 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), 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 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договори за грант, 
согласно Договор за финансирање СЕРАПИС 
број 2008-0446 помеѓу Република Северна 
Македонија и Европска инвестициона банка 
за Проект: „Водоснабдување и одведување 

на отпадни води“ во врска со Законот за 
задолжување на Република Македонија со 
заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 

води“ („Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ („Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Битола и Министерство за транспорт и 

врски на Република Северна Македонија 
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Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност и 

овластување на Грaдоначалникот на Опш-
тина Битола да ги потпишe Договорите за 
грант, кои ќе се склучат согласно Договорот 
за финансирање СЕРАПИС број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: “Водоснаб-
дување и одведување на отпадни води“ во 
врска со Законот за задолжување на Репу-
блика Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем 
по Проектот „Водоснабдување и одведу-
вање отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства со-
гласно договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Битола и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија.  

 
Член 2 

Се задолжува и овластува Градоначал-
никот на Општина Битола, да ги потпише 
Договорите за грант, кои ќе се склучат со-
гласно Договор за финансирање СЕРАПИС 
број 2008-0446 помеѓу Република Македо-
нија и Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ во врска со Законот за задол-
жување на Република Македонија со заем 
кај Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот „Водоснаб-
дување и одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македо-
нија“ број 83/10) меѓу Општина Битола и 
Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола”.  

 
Бр.09-101/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

определување на имиња на улици во 
Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за определу-
вање на имиња на улици во Општината 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 4 и 8 од Законот за 

определување на имиња и улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
(„Сл. весник на РМ“ бр.66/04, 55/07, 145/10, 
136/11и 163/13), а во согласност со Правил-
никот за содржината, постапката за водење 
на електронска евиденција на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други инфра-
структурни објекти, броеви за нумерирање 
на објектите и за содржината, постапката и 
начинот на водење на електронскиот регис-
тар („Сл. весник на РМ“ бр.152/07), член 3 
од Одлуката за утврдување услови и кри-
териуми за определување листа на имиња 
на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти во Општина 
Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр.19/09), член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05 и 17/08) и утврдената 
Листа за определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и на други инфраструк-
турни објекти на подрачјето на Општината 
Битола, Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2019 г. и 
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продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

ОДЛУКА 
за определување на имиња на улици во 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат имиња 

на улици во Општината Битола и тоа: 
 
ДУП – „БЛР 4 ДЕЛ“  
 
Новопредвидена улица 
 
Улицата почнува од 

патот Битола – с.Лавци кај 
(КП 19432 КО Битола) од 
каде продолжува на југ во 
должина од 300 метри каде 
што и завршува. 

 

 
 
 
„190-та“ 

 
Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-101/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

основни средства и ситен инвентар на 
Општина Битола од „Стентон градба-

Градски паркинзи“ 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
основни средства и ситен инвентар на 
Општина Битола од „Стентон градба-
Градски паркинзи“, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ брoj 5/02), а во 
врска со член 6 став 3 од Законот за 
финансирање на единиците за локалната 
самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 69/04 и 67/07, 86/08, 
51/11 и 28/14), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на основни средства и ситен 
инвентар на Општина Битола од „Стентон 

градба-Градски паркинзи“ 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола после 

завршувањето на Договоророт за концесија 
со концесионерот “Стентон градба – 
Градски паркинзи” прима основни средства 
и ситен инвентар наведени по список од 
попис на Комисија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-101/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Одлуката за отстапување 
на основни средства и ситен инвентар на 

Јавно претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање 

и уредување и организирање на јавен 
локален превоз на патници во Општина 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отстапување 
на основни средства и ситен инвентар на 
Јавно претпријатие за изградба и одржува-
ње на јавен простор за паркирање и уреду-
вање и организирање на јавен локален пре-
воз на патници во Општина Битола, донесе-
на на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ брoj 5/02), а во 
врска со член 6 став 3 од Законот за 
финансирање на единиците за локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 61/04, 69/04 и 67/07, 86/08, 
51/11 и 28/14), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за отстапување на основни средства и 

ситен инвентар на Јавно претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 
на јавен локален превоз на патници во 

Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола при-

мените основни средства и ситен инвентар 
од концесионерот „Стентон градба-Градски 

паркинзи” ги отстапуваат во трајна сопстве-
ност на новоформираното Јавно претприја-
тие за изградба и одржување на јавен прос-
тор за паркирање и уредување и организи-
рање на јавен локален превоз на патници во 
Општина Битола. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-101/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

ослободување од плаќање надоместок за 
поставување на станици за полнење на 

електричните автомобили на јавни 
паркинг простори на територија на 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за ослобо-
дување од плаќање надоместок за поста-
вување на станици за полнење на електрич-
ните автомобили на јавни паркинг простори 
на територија на Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 Општина 

 



СРЕДА 07.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 21 

Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 31.07.2019 
г. и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за ослободување од плаќање надоместок 
за поставување на станици за полнење на 

електричните автомобили на јавни 
паркинг простори на територија на 

општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши ослободување 

од плаќане надоместок за поставување на 
станица за полнење на електричните авто-
мобили на јавен паркинг простор на лока-
ција Паркинг Спортска Сала Битола соглас-
но Измени и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ 
бр. 7/2018) и Решение за давање согласност 
на втората измена и дополнување на 
Програмата за поставување на урбана 
опрема на јавните површини на подрачјето 
на Општина Битола под тех. бр. 10/18 од 
јули 2018 г. („Сл. Гласник на Општина 
Битола“ бр. 9/2018) 

 
Член 2 

 Ослободувањето од овој надоместок се 
однесува на период од две години од 
склучувањето на договорот за регулирање 
на меѓусебни односи склучен мегу ЕВН 
Македонија АД Скопје, Јавното Претпри-
јатие за изградба и одржување на јавен 
превоз на патници во општина Битола и 
Општина Битола. 

 
 Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-101/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните учи-
лишта на подрачјето на Општината Битола 
за учебната 2019/20 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 41 став 5 од Законот 

за основно образование („Службен весник 
на РМ“ бр.103/08…64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2019 г. и 
продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
основните училишта на подрачјето на 

Општината Битола за учебната  
2019/20 година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на подрач-
јето на Општината Битола за учебната 
2019/20 и тоа: 
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 1. Основно училиште ,,Елпида 
Караманди“ Битола следниве чисти 
паралелки: 

 - I – 4 паралелки – 80 ученици 
 - II – 4 паралелки 78 ученици 
 - III – 3 паралелки 67 ученици 
 - IV – 3 паралелки 76 ученик 
 - V – 4 паралелки 90 ученици 
 - VI – 4 паралелки 76 ученици,  
  
 ПУ село Цапари: 
 - I, II, III Oдделение – 1 паралелка 11 

ученици,  
 - IV и V одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 - VI одделение – 1 паралелка 2 ученици, 
 - VII одделение – 1 паралелка 5 ученици, 
 - VIII одделение – 1 паралелка  

3 ученици, 
 - IX одделение – 1 паралелка 3 ученици 
 
 ПУ село Доленци  
 - II и III oдделение – 1 паралелка  

13 ученици,  
 - IV и V 1 паралелка – 16 ученици,  
  

 2. Основно училиште ,,Даме Груев“ 
Битола следниве паралелки: 

 - I одделение – I-a – 21, I-б – 20, I-в – 20, 
Долно Оризари I-1 – 14 ученици  

 - II одделение – II а - 19 ученици, II б – 
22, II-в – 20 ученик, Долно Оризари – 13;  

 - III одделение –III а – 18 ученици, III б –
19, III –в – 22, Долно Оризари III-1 - 16 

 - IV одделение – IV а – 21, IV-в – 15 17 
ученици, Долно Оризари IV-1 – 18 

 - V одделение – V a – 19, V б - 20, V-в – 
17, V-г – 21, Долно Оризари V-1 -21 

- VI одделение – VI б – 13, VI в – 14, VI- 
г – 14, Долно Оризари VI-1 – 10 ученици; 

- VII одделение – VII a – 19 ученици, VII 
б – 15, VII в – 22, Долно Оризари VII-1 – 10 
ученици; 

 - VIII одделение – VIII a – 15 ученици, 
VIII б – 14, VIII в – 15, Долно Оризари VIII-
1 - 19 

 - IX одделение – IX a – 14 ученици, IX б 
– 14, IX в – 15 и IX г – 15, Долно Оризари 
IХ-1 – 9 и IX-2 – 13 ученици 

 - Во Подрачно учеилиште во с. Кара-
мани комбинирани паралелки второ и трето 

одделение со 10 ученици, и прво и петто 
одделение со 10 ученици. 

 - Француски јазик изборен  
 - VI одделение две паралелки со  

10 ученици во централно училиште и една 
во Долно Оризари со 10 ученици 

 - VII одделение една паралелка со  
11 ученици 

 - VIII одделение една паралелка со  
13 ученици 

 - IX одделение една паралелка со 18 
ученици и една паралелка со 19 ученици, во 
Долно Оризари една паралелка – 8 ученици 
и една паралелка – 18 ученици  

 
 3. Основно училиште ,,Св. Кирил и 
Методиј“ Битола следниве паралелки: 

 - I одделение – 2 паралелки со 41 
ученици 

 - II одделение – 2 паралелки со  
51 ученици 

 - III одделение – 2 паралелки со  
44 ученици 

 - IV одделение – 2 паралелки со  
48 ученици 

 - V одделение – 2 паралелки со  
43 ученици 

 - VI одделение – 2 паралелки со  
53 ученици 

 - VII одделение – 2 паралелки со  
56 ученици 

 - VIII одделение – 3 паралелки со  
49 ученици 

 - IX одделение – 2 паралелки со  
42 ученици 

  
ПУ село Логоварди: 
 - I одделение – 1 паралелка со 8 ученици 
 - II одделение – 4 ученици 
 - III одделение – 5 ученици 
 - IV одделение – 1 комбинирана (II-IV) - 

8 ученици 
 - V одделение – 1 комбинирана 

паралелка (III-V) со 5 ученици 
  

 4. Основно училиште ,,Стив Наумов“ 
Битола, следниве чисти паралелки: 

 - I одделение – 4 паралелки со  
102 ученици 

 - II одделение – 4 паралелки со  
84 ученици 
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 - III одделение – 4 паралелки со  
98 ученици 

 - IV одделение – 4 паралелки со 
 99 ученици 

 - V одделение – 4 паралелки со  
93 ученици 

 - VI одделение – 4 паралелки со  
88 ученици 

 - VII одделение – 4 паралелки со  
89 ученици 

 - VIII одделение – 4 паралелки со  
90 ученици 

 - IX одделение – 4 паралелки со  
75 ученици 

 
 5. Основно училиште ,,Гоце Делчев“ 
Битола следниве паралелки: 

 - I-1 – 12 ученици, I-2 – 12 ученици, I-3 – 
12 ученици, I-5 – 20 ученици 

 - II-1 – 11 ученици, II-2 – 10 ученици, II-
3 – 11 ученици и II-5 – 22 ученици 

 - III-1 – 15 ученици, III-2 – 16 ученици, 
III-5 – 15 ученици, III-6 – 16ученици 

- IV-1 – 24 ученици, IV-2 – 22 ученици, 
IV-5 – 14 ученици,  

- V-1 – 18 ученици, V-2 – 15 ученици, V-
5 – 24 ученици,  

 - VI-1 – 11 ученици, VI-2 – 15 ученици, 
VI-3 – 10 ученици, VI-5 – 11 ученици, VI-6 
– 10 ученици 

 - VII-1 – 15 ученици, VII-2 – 11 ученици, 
VII-3 – 17 ученици, VII-5 – 10 ученици, VII-
6 – 9 ученици 

 - VIII-1 – 16 ученици, VIII-2 – 17 
ученици, VIII-3 – 22 ученици, VIII-5 – 17 
ученици, VIII-6 - 16 

 - IX-1 – 18 ученици, IX-2 – 14 ученици, 
IX-3 – 12, IX-5 – 15 ученици, IX-6 – 14 
ученици. 

 
 6. Основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола следниве паралелки: 

 - I-1 – 17 ученици 
 - I-2 – 14 ученик 
 - I-3 – 15 ученици 
 - I-4 – 14 ученици 
 - II-1 – 28 ученици - IV-1 – 19 ученици 
 - II-2 – 28 ученици - IV-2 – 22 ученици 
 - II-3 – 29 ученици - IV-3 – 19 ученици 
 - II-4 – 25 ученици - IV-4 – 19 ученици 
 - V-1 – 12 ученици 
 - III-1 – 16 ученици - V-2 – 12 ученици 

 - III-2 – 18 ученик - V-3 – 12 ученици 
 - III-3 – 19 ученици - V-4 – 14 ученици 
 - III-4 – 16 ученици - VI-1 – 13 ученици 
 - VI-2 – 17 ученици  
 - VI-3 – 14 ученици - VIII-2 – 10 ученици 
 - VI-4 – 15 ученици - VIII-3 – 19 ученици 
 - VII-1 – 14 ученици - VIII-4 – 11 

ученици 
 - VII-2 – 15 ученици - IX-1 – 8 ученици 
 - VII-3 –16 ученици - IX-2 – 13 ученици 
 - VII-4 – 14 ученици - IX-3 – 11 ученици 
 - VIII-1 – 13 ученици - IX-4 – 13 ученици 
 

 7. Основно училиште ,,Коле Канински“ 
Битола следниве паралелки: 

 - Прво одделение – 3 паралелки – 49 
ученици 

 - Второ одделение – 3 паралелки – 67 
ученици 

 - Трето одделение – 3 паралелки – 56 
ученици 

 - Четврто одделение – 3 паралелки – 72 
ученик 

 - Петто одделение – 3 паралелки – 61 
ученици 

 - Шесто одделение – 4 паралелки – 94 
ученици 

 - Седмо одделение – 5 паралелки – 97 
ученици 

 - Осмо одделение – 4 паралелки – 85 
ученици 

 - Деветто одделение – 5 паралелки – 104 
ученик 

 
 Подрачно училиште село Буковски 
ливади 
 - Прво одделение – 2 паралелки – 30 

ученици 
 - Второ одделение – 1 паралелка – 18 

ученици 
 - Трето одделение – 1 паралелка – 18 

ученици 
 - Четврто одделение – 2 паралелки – 37 

ученици 
 - Петто одделение – 1 паралелка – 22 

ученици 
 
 Подрачно училиште село Буково 
 - Прво одделение – 1 паралелка – 7 

ученици 
 - Шесто одделение – 1 паралелка – 5 

ученици 
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 - Седмо одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 

 - Осмо одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 

 - Деветто одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 

 
 8. Основно училиште ,,Александар 
Турунџев“ село Кукуречани следниве 
паралелки: 

 - Прво одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 

 - Второ одделение – 1 паралелка – 5 
ученици 

 - Трето одделение – 1 паралелки – 2 
ученици 

 - Четврто одделение – 1 паралелка – 14 
ученици 

 - Петто одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

 - Шесто одделение – 2 паралелки – 29 
ученици 

 - Седмо одделение – 2 паралелки – 27 
ученици 

 - Осмо одделение – 2 паралелки – 26 
ученици 

 - Деветто одделение – 2 паралелки – 24 
ученици 

 
 Подрачно училиште село Габалавци 
 - Комбинирани паралелки од второ до 

четврто одделение – 2 ученици 
  
 Подрачно училиште село Драгожани 
 - Комбинирани паралелки од прво до 

трето одделение – 4 ученици 
 
 Подрачно училиште село Лопатица 
 - Комбинирани паралелки од прво до 

петто одделение – 14 ученици 
 
 Подрачно училиште село Крклино 
 - Комбинирани паралелки од прво до 

петто одделение – 23 ученици 
  
 Подрачно училиште село Црнобуки 
 - Комбинирани паралелки од прво до 

петто одделение – 13 ученици 
 
 Подрачно училиште село Лисолај 
 - Комбинирани паралелки од второ до 

петто одделение – 7 ученици 

 9. Основно училиште ,,Крсте Петков 
Мисирков“ село Бистрица следниве 
чисти паралелки: 

 - Прво одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 

 - Второ оддление – 1 паралелка – 6 
ученици 

 - Трето одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

 - Четврто одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

 - Петто одделение – 1 паралелка – 8 
ученици  

 - Шесто одделение – 2 паралелки – 38 
ученици 

 - Седмо одделение – 2 паралелки – 21 
ученици 

 - Осмо одделение – 2 паралелки – 39 
ученици 

 - Деветто одделение – 2 паралелки – 39 
ученици 

 - деца со посебни потреби - 3 
 
 Подрачно училиште село Кравари: 
 - Прво одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 - Второ одделение – 1 паралелка – 8 

ученици 
 - Трето одделение – 1 паралелка – 12 

ученици 
 - Четврто одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 - Петто одделение – 1 паралелка – 15 

ученици 
 
 Подрачно училиште село Кишава-
наставен јазик албански 
 - Шесто одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 - Седмо одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
 - Осмо одделение – 1 паралелка – 17 

ученици 
 - Деветто одделение – 1 паралелка – 12 

ученици 
 
 Комбинирани паралелки од I-V 
одделение 
 
 Подрачно училиште Олевени 
 - I-III одделение – 1 паралелка – 3 

ученици 
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  Подрачно училиште Барешани 
 - II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 
 Подрачно училиште Канино 
 - III-IV-V одделение – 1 паралелка – 4 

ученици 
  
 Подрачно училиште Оптичари 
 - II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

10 ученици 
 
 Подрачно училиште Егри 
 - I-IV одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 
 Подрачно училиште Породин 
 - I-V одделение – 1 паралелка – 7 

ученици 
 
 Подрачно училиште Кременица 
 - II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 
 Подрачно училиште Лажец 
 - II-V одделение – 1 паралелка – 4 

ученици 
 
 Подрачно училиште Лажец (наставен 

јазик-албански) 
 - I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 

7 ученици 
 
 Подрачно училиште Велушина 

(наставен јазик-албански) 
 - I,V одделение – 1 паралелка – 4 

ученици  
 
 Подрачно училиште Острец (наставен 

јазик-албански) 
 - I-V одделение – 1 паралелка – 18 

ученици 
 
 Подрачно училиште Меџитлија 

(наставен јазик-албански) 
 - II-V одделение – 1 паралелка – 6 

ученици 
 
 Подрачно училиште Граешница 

(наставен јазик-албански) 
I-V - одделение – 2 паралелки – 34 

ученици 

 Подрачно училиште Жабени 
(наставен јазик-албански) 

 - III-IV-V одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 

 
 Подрачно училиште Кишава 

(наставен јазик-албански) 
 - I-IV одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
 

 10. Основно училиште,,Тодор 
Ангелевски“ Битола следниве 
паралелки: 

 - Прво одделение – 3 паралелки – 60 
ученици 

 - Второ одделение – 3 паралелки – 79 
ученик 

 - Трето одделение – 3 паралелки – 63 
ученици 

 - Четврто одделение – 3 паралелки – 78 
ученици 

 - Петто одделение – 3 паралелки – 71 
ученици 

 - Шесто одделение – 4 паралелки – 76 
ученици 

 - Седмо одделение – 5 паралелки – 84 
ученици 

 - Осмо одделение – 4 паралелки – 64 
ученици 

 - Деветто одделение – 4 паралелки – 80 
ученици 

  
 Подрачно училиште Горно Оризари 
 - Прво одделение – 2 паралелка – 22 

ученици 
 - Второ одделение – 2 паралелки – 25 

ученик 
 - Трето одделение – 1 паралелки – 21 

ученик 
 - Четврто одделение – 2 паралелки – 30 

ученици 
 - Петто одделение – 2 паралелка – 29 

ученици 
 - Шесто одделение – 2 паралелки – 34 

ученици 
 - Седмо одделение – 1 паралелка – 18 

ученици 
 - Осмо одделение – 2 паралелки – 25 

ученици 
 - Деветто одделение – 1 паралелка – 17 

ученици 
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 Подрачно училиште Стрелиште 
 - Прво одделение – 1 паралелка – 11 

ученици 
 - Второ одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 - Трето одделение – 1 паралелка – 12 

ученици 
 - Четврто одделение – 1 паралелка – 16 

ученици 
 - Петто одделение – 1 паралелка – 10 

ученици 
 

 11. Основно училиште д-р ,,Трифун 
Пановски“ Битола следниве паралелки: 

 - Прво одделение – I-a – 16, I-б – 16 
ученици  

 - Второ одделение – IIa-16, IIб – 15,  
 - Трето одделение – IIIa – 11, IIIб – 13 
 - Четврто одделение – IVa – 22, IVб – 15 
 - Петто одделение – Va – 14, Vб – 14 
 - Шесто одделение – VIa – 10, VIб – 17  
 - Седмо одделение – VIIa – 19, VIIб – 17 
 - Осмо одделние – VIIIa – 17, VIIIб - 18 
 - Деветто одделение – IXa – 11, IXб – 11 
  
 ПУ село Братиндол 
 - 1 паралелка комбинирана со 4 ученици 

(II одделение – 2 ученик, IV одделение – 1 
ученик, V одделение – 2 ученик) 

  
 ПУ село Трново 
 - 1 паралелка комбинирана со 11 

ученици (I одделение – 5 ученици, II 
одделение – 4 ученик, III одделение – 1 
ученик, IV – 1 ученик) 

 
 ПУ село Дихово 
 - 1 комбинирани паралелки со 8 ученици 

(I одделение – 1 ученици, II одделение – 1 
ученик, III – 2 ученици, IV- 1 ученик и V 
одделение – 3 ученик ) 

 
 ПУ село Брусник 
 - 1 паралелка со 2 ученици (IV 

одделение – 2 ученици) 
  

 12. Основно училиште ,,Св. Климент 
Охридски“ Битола следниве паралелки: 

- I ( I-1 19 ученици, I-2 19 ученици, I-3 19 
ученици, I-4 19 ученици, I-5 19 ученици); 

- II( II-1 20 ученици, II-2 21 ученици, II-3 
21 ученици, II-4 21 ученици, II-5 21 
ученици); 

- IV( IV-1 21 ученици,IV-2 21 
ученици,IV-3 16 ученици, IV-4 19ученици,  

IV-5 22 ученици) 
- V (V-1 21 ученици, V-5 19 ученици); 
- VI( VI- 2 21 ученици,VI- 4 23 ученици); 
- VII(VII-1 21 ученици, VII-2 21 ученици, 

VII-3 23 ученици, VII-4 23 ученици, VII-5 
20 ученици); 

- VIII(VIII-1 21 ученици, VIII-3 22 
ученици); 

- IX (IX-1 18 ученици, IX-2 19 ученици, 
IX-3 18 ученици, IX-4 20 ученици, IX-5 21 
ученици); 

 
Француски јазик (изборен) – 3 паралелки 

(VI одделение 9 ученици,VIII одделение 10 
ученици, IX одделение 11 ученици) 

Италјански јазик (изборен) –2 паралелки 
(VI одделение 21 ученици) 

  
Член 2 

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

 
Бр.09-101/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните учи-
лишта на подрачјето на Општината Битола 
за учебната 2019/20 година, донесено на 
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седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 28, став 3 од Законот 

за средно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.44/95...64/18) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

средните училишта на подрачјето на 
Општината Битола за учебната  

2019/2020 година 

Член 1 
 Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во средните училишта на подрач-
јето на Општината Битола и тоа:  

 1. Средно општинско земјоделско учи-
лиште ,,Кузман Шапкарев“ Битола 
следниве паралелки: 

 - 1 паралелка од земјоделско 
ветеринарна струка со вкупно 8 ученици од 
образовните профили техничар за 
ветеринарна медицина  

 - II-1 – 7 ученици техничар за фармерско 
производство и техничар за хортикултура, 
II-2 – 6 ученици (ветеринарен техничар и 
тех. За агроменаџмент)  

 - III-1 – 10 ученици – техничар за 
агроменаџмент, ветеринарен техничар и 
техничар за фармерско производство и 
техничар за хортикултура 

 - IV-1 - 5 ученици – ветеринарен 
техничар, фармерско производство и 
техничар за агроменаџмент.  

2. Средно општинско техничко 
училиште,,Ѓорѓи Наумов“ Битола 
следниве паралелки: 

 Електротехничка струка: 
 - Електротехничар за компјутерска 

техника – 3 паралелки со 102 ученици 
- Електротехничар за електроника и 

телекомуникации/електротехничар 
енергетичар – 2 паралелки со 46(27/19) 

- Техничар за индустриска мехатроника 
(дуално образование) 1 паралелка со 10 
ученици 

 Машинска струка 
 - Техничар за компјутерско управување 

– 1 паралелка со 20 ученици 
 - Машински техничар/машинско 

енергетски техничар – 1 паралелка 22 
ученици 

 - Машински техничар за моторни возила 
– 1 паралелка со 14 ученици 

 
Се дава согласност за формирање на две 

посебни паралелки и тоа: профил електро-
техничар за електроника и телекомуни-
кации 24 ученици и профил електротех-
ничар енергетичар со 17 ученици.  

 
 3. Средно општинско економско 
училиште ,,Јане Сандански“ Битола – 
согласност за формирање на паралелки со 
помалку од 34 ученици за економско-
правна и трговска струка, образовен 
профил-асистент деловен администратор 
со тригодишно траење на образованието и 
економско-правна и трговска струка, 
образовен профил-економски техничар со 
четригодишно траење на образованието: 

- I – 5 клас – 12 ученици 
- I – 3 две групи за втор странски јазик и 

тоа француски со 13 и германски со 14 
ученици 

- II - 5 клас – 22 ученици и  
- IV-2 - клас – 22 ученици  
 - IV-4 - клас – 23 ученици  
 

 4. Средно општинско училиште 
Гимназија,,Јосип Броз Тито“-Битола 
следниве паралелки: 

  
Прва година 
- три групи за втор странски јазик 

француски-15, 15, 14 ученици 
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- една група за француски јазик, 
билингвална настава со 8 ученици  

Втора година 
- една група за предметот Елементарна 

алгебра и геометрија-11 ученици 
- две групи за предметот информатичка 

технологија-13, 14 ученици 
- една група-латински јазик-15 ученици 
- една група за втор странски јазик 

француски јазик со 12 ученици 
- две групи за втор странски јазик 

германски јазик – 14, 15 ученици 
Трета година 
- една група за настава во природно-

математичко подрачје, комбинација А со 14 
ученици 

- една група за настава во природно-
математичко подрачје, комбинација Б со 16 
ученици 

- една групи за настава во општествено-
хуманистичко подрачје комбинација Б - 6 
ученици 

- една група за настава во јазичко-
уметничко подрачје комбинација Б -7 
ученици 

- две групи за втор странски јазик – 
германски јазик 15, 15 ученици  

- четири групи за втор странски јазик – 
француски јазик – 8, 10, 15, 16 ученици 

Четврта година 
- две групи за настава во општествено-

хуманистичко подрачје комбинација А-16, 
15 ученици 

- една група за настава во општествено-
хуманистилчко подрачје комбинација Б со 
11 ученици 

- една група за втор странски јазик 
француски јазик - `13 ученици 

- една група за втор странски јазик 
германски јазик – 9 ученици 

- една група за француски јазик 
билингвална настава – 13 ученици 

 
5. Средно општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола-согласност за формирање 
на паралелки со помал број на ученици за 
сите години на образование во гимназиско и 
тригодишно и четиригодишно стручно 
образование 

- формирање на помали групи за 
реализирање на практична настава 
слободни часови во стручно образование и 

проектни активности во гимназиско 
образование. 

 
6. Општинско средно медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ – 

- oбразовен профил фармацевтски 
техничар паралелка I-2 21 ученик 

- образовен профил фармацевтски 
техничар I-3 паралелкa 21 учениk. 

- образовен профил физиотерапевтски 
техничар – I-7 20 ученици  

 - образовен профил: фармацевтски 
лабораториски тех.со II-2 и II-3 по 24 
ученици 

 - образовен профил физиотерапевтски 
техничар II-6 и II-7 по 23 ученици 

 - образовен профил техничар за очна 
оптика II-8 22 ученици 

- образовен профил забен техничар IV-1 
со 20 ученици 

- образовен профил: фармацевтски 
лабораториски тех.со IV-2 и IV-3 по 23 
ученици 

- медицинска сестра IV-4 – 23 ученици 
- физиотерапевтски техничар IV-6 – 17 

ученици и IV-7 – 16 ученици. 
 

Член 2  
Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-101/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 за распределба на средства во 
средните училишта во Општина Битола за 

2019 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за распределба на средства во 
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средните училишта во Општина Битола за 
2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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) и во согласност со член 10 од Пра-
вилникот за начинот на стекнување и 
распределба на средствата во јавните 
училишта бр. 20-17268/1 од 30.12.2016 г., 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

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

средства во средните училишта во 
Општина Битола за 2019 година  

1. Со ова решение се дава согласност за 
распределба на средствата од партици-
пацијата на корисници на услуги при 
вршење на основната дејност над или под 
утврдениот процент на средните училишта 
во Општина Битола за 2019 година.  

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

 
Бр.09-101/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП 

„Водовод“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за измена и 
дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлука за измена 

и дополнување на Статутот на ЈКП 
„Водовод“ Битола 

1. Со ова решение се дава согласност на 
Одлуката за измена и дополнување на 
Статутот на ЈКП „Водовод“ Битола, бр. 02-
543/2 од 25.06.2019 година, донесена на 
Управниот одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за намалување на 
рамковен лимит за кредитна изложеност 
под договор бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 

г. и анекс договори кон истиот под бр. 08-
517/2 од 10.03.2014 г., бр. 08-2192/2 од 

09.06.2014 г. и бр. 08-11018/2 од 
19.07.2018 г. на максимален износ до 

25.000.000,оо ден. на КЈП „Нискоградба“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за намалување на 
рамковен лимит за кредитна изложеност под 
договор бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 г. и анекс 
договори кон истиот под бр. 08-517/2 од 
10.03.2014 г., бр. 08-2192/2 од 09.06.2014 г. и 
бр. 08-11018/2 од 19.07.2018 г. на макси-
мален износ до 25.000.000,оо ден. на КЈП 
„Нискоградба“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

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

намалување на рамковен лимит за кредитна 
изложеност под договор бр. 08-4527/2 од 
01.11.2013 г. и анекс договори кон истиот 

под бр. 08-517/2 од 10.03.2014 г., бр. 08-
2192/2 од 09.06.2014 г. и бр. 08-11018/2 од 

19.07.2018 г. на максимален износ до 
25.000.000,оо ден. на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Со ова решение се дава согласност на 
Одлуката за намалување на рамковен лимит 
за кредитна изложеност под договор бр. 08-
4527/2 од 01.11.2013 г. и анекс договори кон 
истиот под бр. 08-517/2 од 10.03.2014 г., бр. 
08-2192/2 од 09.06.2014 г. и бр. 08-11018/2 
од 19.07.2018 г. на максимален износ до 
25.000.000,оо ден. на КЈП Нискоградба 
Битола, бр. 02-457/4 од 05.07.2019 година, 
донесена на Управниот одбор на Прет-
пријатието. 

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

 
Бр.09-101/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 усвојување на 
Правилникот за внатрешна органиација на 

ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 

организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Правилникот за внатрешна органиација на 
ЈП за изградба и одржување на јавен прос-
тор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 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. 08-631/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

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

усвојување на Правилникот за внатрешна 
органиација на ЈП за изградба и 

одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организирање на јавен 

локален превоз на патници во Општина 
Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Правилник за внатрешна 
органиација на ЈП за изградба и одржување 
на јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола бр. 02-59/4 од 
22.07.2019 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 усвојување на 
Правилникот за систематизација на 
работни места на ЈП за изградба и 

одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организирање на јавен 

локален превоз на патници во Општина 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Правилникот за систематизација на работни 
места на ЈП за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението на 
истата одржана на 01.08.2019 година, донесе 

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

усвојување на Правилникот за 
систематизација на работни места на ЈП 

за изградба и одржување на јавен простор 
за паркирање и уредување и 

организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Правилникот за системати-
зација на работни места на ЈП за изградба и 
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одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во Општина Битола бр. 
02-59/5 од 22.07.2019 година, донесена од 
Управниот одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 утврдување на 
цени на услуги и надоместоци на јавните 

паркиралишта во Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на цени 
на услуги и надоместоци на јавните парки-
ралишта во Општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението на 
истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на РМ,, 
бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална 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 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

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

утврдување на цени на услуги и 
надоместоци на јавните паркиралишта во 

Општина Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на цени на услуги и надо-
местоци на јавните паркиралишта во 
Општина Битола бр.02-59/7 од 22.07.2019 
година, донесена од Управниот одбор на 
Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Одлука за отстапување на 

две паркнг места на локација кај 
Спортската сала „Боро Чурлевски“ за 
поставување на полнач за електрични 

автомобили 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за отстапување на две 
паркнг места на локација кај Спортската 
сала „Боро Чурлевски“ за поставување на 
полнач за електрични автомобили, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

 



СРЕДА 07.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 33 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

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

отстапување на две паркнг места на 
локација кај Спортската сала „Боро 

Чурлевски“ за поставување на полнач за 
електрични автомобили 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за отстапување на две паркнг места на 
локација кај Спортската сала „Боро Чур-
левски“ за поставување на полнач за 
електрични автомобили бр. 02-59/8 од 
22.07.2019 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Одлука за измена и 
дополнување на Оперативната програма 
за одржување и сервисирање на опрема 

за уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола за 2019 

година бр.02-40/5 од 11.01.2019 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за измена и 

дополнување на Оперативната програма за 
одржување и сервисирање на опрема за 
уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола за 2019 
година бр.02-40/5 од 11.01.2019, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението на 
истата одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлука за измена 
и дополнување на Оперативната програма 
за одржување и сервисирање на опрема 

за уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола за 2019 

година бр.02-40/5 од 11.01.2019 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Оперативната 
програма за одржување и сервисирање на 
опрема за уличното осветлување на подрач-
јето на Општина Битола за град Битола за 
2019 година бр. 02-40/5 од 11.01.2019, до-
несена од Управниот одбор на Претприја-
тието под бр. 02-335/3 од 25.07.2019 година. 

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

 
Бр.09-101/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување 
Ценовник за услугите за одржување и 
сервисирање на опремата за улично 

осветлување на територијата на Општина 
Битола тер.1 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донесување Це-
новник за услугите за одржување и серви-
сирање на опремата за улично осветлување 
на територијата на Општина Битола тер.1, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен 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), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
донесување Ценовник за услугите за 

одржување и сервисирање на опремата за 
улично осветлување на територијата на 

Општина Битола тер.1 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за донесување Ценовник за услугите за 
одржување и сервисирање на опремата за 
улично осветлување на територијата на 
Општина Битола тер.1 бр. 02-335/4-1 од 
25.07.2019 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието. 

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

 
Бр.09-101/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Одлука за донесување на 
Ценовник за услугите за одржување и 
сервисирање на опремата за улично 

осветлување на територијата на Општина 
Битола за Бистрица тер.2 Кукуречани 

тер.3 и Цапари тер.4 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за донесување на Це-
новник за услугите за одржување и сервиси-
рање на опремата за улично осветлување на 
територијата на Општина Битола за Бис-
трица тер.2 Кукуречани тер.3 и Цапари 
тер.4, донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 

 



СРЕДА 07.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 35 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

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

донесување на Ценовник за услугите за 
одржување и сервисирање на опремата за 

улично осветлување на територијата на 
Општина Битола за Бистрица тер.2 
Кукуречани тер.3 и Цапари тер.4 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за донесување на Ценовник за услугите за 
одржување и сервисирање на опремата за 
улично осветлување на територијата на 
општина Битола за Бистрица тер.2 Кукуре-
чани тер.3 и Цапари тер.4 бр. 02-335/5-1, до-
несена од Управниот одбор на Претприја-
тието. 

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

 
Бр.09-101/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 за адаптација на Спортска сала 

„Боро Чурлевски“ – фаза Електрика 
(осветлувањето на теренот во големата 

сала) 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација за адаптација на Спортска сала 

„Боро Чурлевски“ – фаза Електрика (осве-
тлувањето на теренот во големата сала), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за адаптација на 
Спортска сала „Боро Чурлевски“ – фаза 

Електрика (осветлувањето на теренот во 
големата сала) 

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Друштво за трговија и услуги Еуро-Фарм 
ДООЕЛ увоз-извоз – Битола за адаптација 
на Спортска сала „Боро Чурлевски“ – фаза 
Електрика (осветлување на теренот во голе-
мата сала) согласно Решение за адаптација 
на Спортска сала „Младост“ – фаза Елек-
трика, заведено под број УП 1 бр. 30-
131/2018 од 27.07.2018 год. 

 
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-спорт и поддршка 
на активностите на примателот во областа 
на спортот согласно член 3 став 1 точка 4 од 

 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 07.08.2019 СТР. 36 

Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности. 

 
Член 3 

 Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина 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.09-101/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 за адаптација на спортска сала 

„Боро Чурлевски“ фаза Архитектура, 
водовод и канализација (адаптација на 

санитарии за публика на јужна трибина) 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација за адаптација на спортска сала 
„Боро Чурлевски“ - фаза Архитектура, водо-
вод и канализација (адаптација на санита-
рии за публика на јужна трибина), донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 31.07.2019 г. и продол-
жението на истата одржана на 01.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-631/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 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 
одржана на 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за адаптација на 

спортска сала „Боро Чурлевски“ фаза 
Архитектура, водовод и канализација 

(адаптација на санитарии за публика на 
јужна трибина) 

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Друштво за градежништво и услуги 
Пелистер – Битола ДОО за адаптација на 
спортска сала „Боро Чурлевски“ – фаза 
Архитектура, водовод и канализација 
(адаптација на санитарии за публика на 
јужна трибина) согласно Решение за 
адаптација на спортска сала „Младост“ – 
фаза Архитектура, водовод и канализација, 
заведено под број УП 1 бр. 30-131/2018 од 
27.07.2018 год. 

 
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-спорт и поддршка 
на активностите на примателот во областа 
на спортот 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. 
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Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-101/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 Измена на 

Одлуката за искористување на средствата 
од Грантот за под-заем на МСИП и 

кофинансирање (учество) на Општина 
Битола со цел аплицирање за подпроектот 
„Изградба на 5 улици во населено место 
Долно Оризари и набавка на трактор со 
дополнителна опрема за потребите на  

ЈП „Комуналец“ – Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за Измена на 
Одлуката за искористување на средствата 
од Грантот за под-заем на МСИП и кофи-
нансирање (учество) на Општина Битола со 
цел аплицирање за подпроектот „Изградба 
на 5 улици во населено место Долно Ори-
зари и набавка на трактор со дополнителна 
опрема за потребите на ЈП „Комуналец“ – 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на општината Битола („Службен 

гласник на општината Битола“ бр.10/05 и 
17/08), а во врска со добивање на Грантот за 
успешност на МСИП проектот „Изградба на 
седум улици со тротоари, водовод, атмо-
сверска канализација и улично осветлување 
во поранешната воена област АРМ1 и 
АРМ2, Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2019 г. и 
продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за Измена на Одлуката за искористување 
на средствата од Грантот за под-заем на 

МСИП и кофинансирање (учество) на 
Општина Битола со цел аплицирање за 
подпроектот „Изградба на 5 улици во 

населено место Долно Оризари и набавка 
на трактор со дополнителна опрема за 
потребите на ЈП „Комуналец“ – Битола 

Член 1 
Во Одлуката за искористување на сред-

ствата од Грантот за под-заем на МСИП и 
кофинансирање (учество) на Општина 
Битола со цел аплицирање за подпроектот 
„Изградба на 5 улици во населено место 
Долно Оризари и набавка на трактор со 
дополнителна опрема за потребите на ЈП 
Комуналец – Битола (,,Службен гласник на 
општината Битола“ бр.11/19), се врши 
измена во членот 1 на начин што средствата 
и процентот кои беа предвидени во вред-
ност се менуваат и гласат: 

,,во вредност од 7.238.851,оо денари кој 
претставува 87,81% од вкупната реализа-
ција“ 

 
Се врши измена и во членот 2 став 1, на 

начин што средствата и процентот кои беа 
предвидени се менуваат и гласат: 

,,вредност од 1.004,882,оо денари или 
12,19 од вкупната вредност за реализација“ 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-101/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

кофинансирање (учество) на Општина 
Битола за исплата на средства во висина 

на 3.596.955,00 ден на име на ДДВ (данок 
на додадена вредност) за одобрени 

средства во висина на 19.983.081,00 ден. 
на општина Битола од Агенцијата за 

финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ за реализација на 
проект за,,Изградба на локален пат за с. 
Кажани до с. Маловиште од км 0+000 до 

км 3+950 фаза 1  

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање (учество) на Општина Битола за 
исплата на средства во висина на 
3.596.955,00 ден на име на ДДВ (данок на 
додадена вредност) за одобрени средства во 
висина на 19.983.081,00 ден. на општина 
Битола од Агенцијата за финансиска под-
дршка во земјоделството и руралниот развој 
на РСМ за реализација на проект за ,,Из-
градба на локален пат за с. Кажани до с. 
Маловиште од км 0+000 до км 3+950 фаза 1, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), а во врска со поднесеното барање на 
Општина Битола бр. 08-678/2 од 29.08.2018 г. 

до Агенција за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој, а истата 
агенција донесе Решение за финасирање 
бр.16-2279/3 од 30.07.2019 г., Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање (учество) на Општина 
Битола за исплата на средства во висина 

на 3.596.955,00 ден на име на ДДВ (данок 
на додадена вредност) за одобрени 

средства во висина на 19.983.081,00 ден. 
на општина Битола од Агенцијата за 

финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ за реализација на 
проект за,,Изградба на локален пат за с. 
Кажани до с. Маловиште од км 0+000 до 

км 3+950 фаза 1  

Член 1  
Со оваа Одлука Општина Битола се обвр-

зува да кофинансира (учествува) со исплата 
на средства во висина на 3.596.955,00 ден. на 
име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 19.983.081,00 
ден. на општина Битола од Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ за ,,Изградба на 
локален пат за с. Кажани до с. Маловиште од 
км 0+000 до км 3+950 фаза 1. 

 
 Останатите средства за реализација на 

проектите ќе бидат покриени од Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ. 

 
Член 2  

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

 
Бр.09-101/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 

 



СРЕДА 07.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 39 

(„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 

кофинансирање (учество) на општина 
Битола за исплата на средства во висина 
на 951.858,00 ден. на име на ДДВ (данок 

на додадена вредност) за одобрени 
средства во висина на 5.288.098,00 ден на 

општина Битола од Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ за реализација на 
проект за ,,Уредување на излетнико место 

заедно со поврзување со вода и 
канализација вклучувајќи поврзување со 

електрична енергија во с. Лопатица“ 

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање (учество) на општина Битола за 
исплата на средства во висина на 951.858,00 
ден. на име на ДДВ (данок на додадена 
вредност) за одобрени средства во висина 
на 5.288.098,00 ден на општина Битола од 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој на РСМ 
за реализација на проект за ,,Уредување на 
излетнико место заедно со поврзување со 
вода и канализација вклучувајќи поврзу-
вање со електрична енергија во с. Лопа-
тица“, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 31.07.2019 г. 
и продолжението на истата одржана на 
01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на општината Битола (,,Службен 
гласник на општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), а во врска со поднесеното барање на 
Општина Битола до Агенцијата за финан-
сиска подршка во земјоделството и рурал-
ниот развој со бр.08-673/2 од 29.08.2018 г. и 

нејзиното Решение бр.16-2933/3 од 24.07.2019 
г. на одобрување на средства, Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање (учество) на општина 
Битола за исплата на средства во висина 
на 951.858,00 ден. на име на ДДВ (данок 

на додадена вредност) за одобрени 
средства во висина на 5.288.098,00 ден на 

општина Битола од Агенцијата за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ за реализација на 

проект за ,,Уредување на излетничко 
место заедно со поврзување со вода и 

канализација вклучувајќи поврзување со 
електрична енергија во с. Лопатица“ 

Член 1  
Со оваа Одлука Општина Битола се обвр-

зува да кофинансира (учествува) со исплата 
на средства во висина на 951.858,00 ден. на 
име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 
5.288.098,00 ден. на општина Битола од 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој на РСМ 
РСМ за реализација на проект за ,,Уреду-
вање на излетничко место заедно со 
поврзување со вода и канализација 
вклучувајќи поврзување со електрична 
енергија во с. Лопатица“. 

 
 Останатите средства за реализација на 

проектите ќе бидат покриени од Агенцијата 
за финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој на РСМ. 

 
Член 2  

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

 
Бр.09-101/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 
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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 

овластување на Градоначалникот на 
Општина Битола за спроведување и 

реализација на Платформата за ракометна 
Битола поднесена од РК Еурофарм 

Работник АД Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
овластување на Градоначалникот на Опш-
тина Битола за спроведување и реализација 
на Платформата за ракометна Битола 
поднесена од РК Еурофарм Работник АД 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 31.07.2019 г. и про-
должението на истата одржана на 
01.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на овластување на 

Градоначалникот на Општина Битола за 
спроведување и реализација на 

Платформата за ракометна Битола 
поднесена од РК Еурофарм Работник АД 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се овластува и задолжува 

Градоначалникот на Општина Битола да ги 

преземе сите дејствија за спроведување и 
реализирање на Платформата за ракометна 
Битола, согласно позитивните законски 
прописи. 

 
Член 2 

 При спроведување и реализацијата на 
Платформата, Градоначалникот на општина 
Битола да ги има во предвид: 

 - Платформата за ракометна Битола 
доставена во општина Битола на 05.07.2019 
година од страна на РК Еурофарм Работник 
АД Битола 

 - Заклучокот за усвојување на Плат-
формата за ракометна Битола бр.09-105/3 од 
30.07.2019 година, донесена од Советот на 
општина Битола на 38-ма седница и 

 - Забелешките во однос на заклучокот за 
усвојување на Платформата за ракометна 
Битола, доставени од страна на Еурофарм 
Работник АД Битола во општина Битола на 
ден 31.07.2019 година. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-101/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 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 прифаќање 
на Решението бр. 08-607/1 од 30.07.2019 
година за запирање на објавувањето на 
Одлуката за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти 
изградени во КО Кукуречани во идна 
урбанистичко планска документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на Решението бр. 08-607/1 од 30.07.2019 
година за запирање на објавувањето на Од-
луката за утврдување на потреба за донесу-
вање на урбанистичко планска докумен-
тација со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на бес-
правните објекти изградени во КО Кукуре-
чани во идна урбанистичко планска доку-
ментација, донесена на седницата на Сове-
тот на Општината Битола одржана на 
31.07.2019 г. и продолжението на истата 
одржана на 01.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-631/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
07.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 51 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 31.07.2019 г. и продолжението 
на истата одржана на 01.08.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на Решението бр. 08-607/1 

од 30.07.2019 година за запирање на 
објавувањето на Одлуката за утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се прифаќа Решението 

бр. 08-607/1 од 30.07.2019 година за 
запирање на објавувањето на Одлуката за 
утврдување на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на план-
скиот опфат и вклопување на бесправните 
објекти изградени во КО Кукуречани во 
идна урбанистичко планска документација. 

 
Член 2 

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

 
 Бр.09-101/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
01.08.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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