
ПЕТОК 30.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 14  –  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 Одлуката за 

проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за проширување 
на средствата на Буџетот на Општина 
Битола за 2019 година, донесена на 

седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
 
 
 

Бр. 08-716/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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 Одлуката за утврдување 
на приоритет на Барање за изработка на 

техничка документација за проект 
Изградба на локален пат с. Црнеец – с. 

Лопатица 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на Барање за изработка на 
техничка документација за проект Изградба 
на локален пат с. Црнеец – с. Лопатица, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.08.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на Барање за 
изработка на техничка документација за 

проект Изградба на локален пат с. Црнеец 
– с. Лопатица 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

изработка на техничка документација – 
основен проект за изградба на локален пат 
с. Црнеец – с. Лопатица. 

 
 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-112/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 на Информација за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на првото 
полугодие од 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за безбедносната состојба 
на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност Битола во текот на 
првото полугодие од 2019 година, донесен 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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 29.08.2019 година, донесе 

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на првото 
полугодие од 2019 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Информација за 
безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа надлежност 
Битола во текот на првото полугодие од 
2019 година. 

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

 
Бр.09-112/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 на Измени на Годишниот план 
за вработување во Општинската 

администрација на Општината Битола за 
2019 година  

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на Измени на Годишниот план 
за вработување во Општинската админи-
страција на Општината Битола за 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..........198/18) 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 29.08.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на Измени на 
Годишниот план за вработување во 

Општинската администрација на 
Општината Битола за 2019 година  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

Измените на Годишниот план за врабо-
тување во Општинската администрација на 
Општината Битола за 2019 година бр. 04-
171/1 од 23.08.2019 година. 

  
Член 2 

По добиената согласност Градоначал-
никот на Општина Битола да ги донесе 
Измените на Годишниот план за врабо-
тување во Општинската администрација на 
Општината Битола за 2019 година и да ги 
достави на мислење до Министерството за 
информатичко општество и администра-
ција. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

 
Бр.09-112/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Годишниот план за 
вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 

2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 
година, донесено на седницата на Советот 
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на општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..........198/18) 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 29.08.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 

2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈП „Пазари“ 
Битола за 2020 година, бр. 01-148/1 од 
10.07.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Годишниот план за 
вработување на КЈП „Нискоградба“ 

Битола за 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...........198/18) 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 29.08.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување на КЈП „Нискоградба“ 
Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на КЈП „Ниско-
градба“ Битола за 2020 година, бр. 04-566/1 
од 15.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување на Јавното претпријатие за 

изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 
на јавен локален превоз на патници во 

Општина Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на Јавното претпријатие за изградба 
и одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организирање на јавен 
локален превоз на патници во Општина 
Битола за 2020 година, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..........198/18) 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 29.08.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на Јавното претпријатие 

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

организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола  

за 2020 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јазвен локален превоз на 

патници во Општина Битола за 2020 година, 
бр. 01-92/2 од 22.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Измена и дополнување на 

Годишниот план за вработување на  
ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување на ЈП „Ко-
муналец“ Битола за 2019 година, донесено 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..........198/18) 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 29.08.2019 година, донесе 

 
 
 

 



ПЕТОК 30.08.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 14  –  СТР. 7 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Измена и 

дополнување на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2019 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измена и 
дополнување на Годишниот план за врабо-
тување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 
година, бр. 01-254/14 од 21.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..........198/18) 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 29.08.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола 
за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈП „Кому-
налец“ Битола за 2020 година, бр. 01-393/2 
од 21.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 измени и 
дополнување на Статутот на ЈП 

„Комуналец“ Битола (Пречистен текст) 
Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година 

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за измени и допол-
нување на Статутот на ЈП „Комуналец“ 
Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 
18.10.2018 година, донесено на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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 29.08.2019 година, донесе 

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

и дополнување на Статутот на ЈП 
„Комуналец“ Битола (Пречистен текст) 

Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година 

1. Со ова решение се дава согласност на 
Одлуката за измени и дополнување на 
Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пре-
чистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 
година, донесена на Управен одбор, бр. 02-
392/7 од 21.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 изменување и 
дополнување на Статутот на ЈППЈЛП 

Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈППЈЛП 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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 29.08.2019 година, донесе 

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

изменување и дополнување на Статутот на 
ЈППЈЛП Битола  

1. Со ова решение се дава согласност на 
Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈППЈЛП Битола, бр. 02-88/5 од 
19.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Статутот на Јавната 
општинска установа за социјална заштита 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутот на Јавната општин-
ска установа за социјална заштита Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“ – Битола, донесено 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.08.2019 година, донесе 

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

Јавната општинска установа за социјална 
заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – 

Битола 

1. Со ова решение се дава согласност на 
Статутот на Јавната општинска установа за 
социјална заштита Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“ Битола, бр. 02-149/4 од 20.08.2019 
година. 

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

 
Бр.09-112/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 промена на 

Ценовникот за услуги на Јавното 
претпријатие за урбанистичко планирање, 

проектирање и инженеринг - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за промена на Це-
новникот за услуги на Јавното претпријатие 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг - Битола, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) 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 29.08.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
промена на Ценовникот за услуги на 

Јавното претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг - 

Битола 

1. Се дава согласност на Одлуката за 
промена на Ценовникот за услуги на Јав-
ното претпријатие за урбанистичко плани-
рање, проектирање и инженеринг - Битола, 
бр. 03-92 од 23.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 донации на 
проекти (проектни и плански технички 
документации) од страна на Јавното 

претпријатие за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за донации на 
проекти (проектни и плански технички 
документации) од страна на Јавното прет-
пријатие за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг - Битола, доне-
сено на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 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. 08-716/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.08.2019 година, донесе 

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

донации на проекти (проектни и плански 
технички документации) од страна на 
Јавното претпријатие за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг - 
Битола 

1. Се дава согласност на Одлуката за 
донации на проекти (проектни и плански 
технички документации) од страна на 
Јавното претпријатие за урбанистичко пла-
нирање, проектирање и инженеринг - 
Битола, бр. 03-93 од 23.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 промена на 
висината на бодот за плата на Јавното 

претпријатие за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за промена на 
висината на бодот за плата на Јавното прет-
пријатие за урбанистичко планирање, про-
ектирање и инженеринг - Битола, донесено 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Сове-
тот на Општината Битола на седницата одр-
жана на 29.08.2019 година, донесе 

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

промена на висината на бодот за плата на 
Јавното претпријатие за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг - 
Битола 

1. Се дава согласност на Одлуката за 
промена на висината на бодот за плата на 
Јавното претпријатие за урбанистичко пла-
нирање, проектирање и инженеринг - Би-
тола, бр. 03-94 од 23.08.2019 година. 

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

 
Бр.09-112/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Решението за давање 

согласност на Одлуката за нови 
вработување во Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за нови врабо-
тување во Јавното претпријатие за урба-
нистичко планирање, проектирање и инже-
неринг - Битола, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) 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 29.08.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за нови 
вработување во Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг - Битола 

1. Се дава согласност на Одлуката за нови 
вработувања во Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг - Битола, бр. 03-95 од 23.08.2019 
година. 

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

 
Бр.09-112/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 измени на 

Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот  

од 2019 до 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2019 до 
2021 година, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во 
врска со член 21 и чл.29 од Законот за 
буџетите (,,Службен весник на РМ“ бр. 
64/05........ 167/16), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.08.2019 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈНИ 

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

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

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

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

Средствата во висина од 124.644.147,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2019год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 252.742.626,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2020год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1 

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

Планираните средства во LAA прог-
рамата за Спорт и рекреација за 2019год. во 
износ од 100.000.000,00денари, се намалу-
ваат за 15.990.000,00денари и изнесуваат 
84.010.000,00денари заради начинот и дина-
миката на исплата на средствата согласно 
договорот, а истите се префрлаат во 2020 
година и изнесуваат 175.419.297,00денари. 

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

  
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 

јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на гра-
дежното земјиште при Секторот за урба-
низам, просторно планирање и заштита на 
животната средина, комуналните дејности и 
уредување на градежното земјиште на 
Општина Битола.  

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

 
Бр.09-112/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 на Буџетот на 

Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2019 година, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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 Одлуката за 

ослободување на спортските клубови во 
кои Општина Битола има капитална 

структура од плаќање на надомест за 
користење на Спортската сала „Боро 

Чурлевски“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за ослободу-
вање на спортските клубови во кои Опш-
тина Битола има капитална структура од 
плаќање на надомест за користење на 
Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 29.08.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-716/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/02) и член 70 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола 
на седницата одржана на 29.08.2919 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за ослободување на спортските клубови 
во кои Општина Битола има капитална 
структура од плаќање на надомест за 
користење на Спортската сала „Боро 

Чурлевски“ Битола 

Член 1 
 Спортските клубови во кои Општина 

Битола има капитална структура се осло-
бодуваат од плаќање на надоместок за ко-

ристење на Спортската сала „Боро Чурлев-
ски“ Битола за тренинзи и натпревари. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-112/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 и 
дополнување на Одлука Ценовник за 

користење на спортски објекти на 
подрачјето на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлука Ценовник за ко-
ристење на спортски објекти на подрачјето 
на Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа (“Сл.весник на РМ 
бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Сл.гласник на Општина Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 29.08.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за измена и дополнување на Одлука 
Ценовник за користење на спортски 

објекти на подрачјето на Општина Битола 
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Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена и допол-

нување на Одлука Ценовник за користење 
на спортски објекти на подрачјето на Опш-
тина Битола во делот Рекламен простор 
(голема сала) каде после табелата се додава: 

„Клубовите во кои Општина Битола има 
дел од сопственичката структура реклам-
ниот простор ќе го користат без надоместок 
за време на одржување на своите офици-
јални натпревари“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-112/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 и 

дополнување на Одлуката за утврдување 
висината на комуналните такси во 

Општина Битола под бр.07-711/10 од 
18.07.2005 година, објавена во „Службен 

гласник на Општината Битола“  
бр. 9 од 20.07.2005 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување 
висината на комуналните такси во Општина 
Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 годи-
на, објавена во „Службен гласник на Општи-
ната Битола“ бр. 9 од 20.07.2005 година, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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“ бр. 5/2002), член 1 
и член 2 од Закон за изменување и 
дополнување на Законот за комуналните 
такси („Службен весник на РМ“ бр. 
123/2012) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот 
на Општина Битола на седница одржана на 
ден 28.09.2019 година, донесе  

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

утврдување висината на комуналните 
такси во Општина Битола под бр.07-711/10 

од 18.07.2005 година, објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“ 

бр. 9 од 20.07.2005 година 

Член 1 
 Во Одлуката за утврдување висината на 

комуналните такси во Општина Битола под 
бр.07-711/10 од 18.07.2005 година во Член 
2, Тарифен број 8, се менува и гласи: 

  
Тарифен број 8 
 
За користење на просторот за паркирање 

на патнички моторни возила, товарни мо-
торни возила, автобуси и приколки на јавни 
паркиралишта се наплаќа комунална такса 
во висина од 10% од цената на наплатената 
услуга за користење на просторот за пар-
кирање. 

Наплатата на таксата ја врши правното 
лице на кое му е доверено организирањето 
и одржувањето на паркинг-плацот и тоа во 
висина од 10% од цената на наплатената 
услуга за користење на просторот за парки-
рање која такса ја уплатува на соодветна 
уплатна сметка во рамките на трезорската 
сметка за општината. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општина Битола “. 

 
Бр.09-112/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 долгорочно 
домашно задолжување на Општина Битола 
во рамки на Проектот за подобрување на 

општинските услуги (MSIP) 

1. Ја објавувам Одлуката за долгорочно 
домашно задолжување на Општина Битола 
во рамки на Проектот за подобрување на 
општинските услуги (MSIP), донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.08.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за долгорочно домашно задолжување на 
Општина Битола во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги 
(MSIP) 

Член 1 
 Со оваа Одлука се уредува долгорочно 

домашно задолжување на Општина Битола, 
кое ќе се оствари преку потпишување на 
договор за под-заем со Министерството за 
финансии, во рамки на средствата обезбе-
дени со Проектот за подобрување на опш-
тинските услуги финансиран со заеми од 
Меѓународната банка за обнова и развој-
Светска банка, во висина на 1.000.000,00 

евра, а со цел финансирање на проект  
“Набавка на четири автобуси за меѓуоп-
штински превоз на средношколци од 
други општини до општина Битола“ 

 
Член 2 

 Задолжувањето ќе се реализира по пат 
на домашно долгорочно препозајмување 
преку Проектот за подобрување на 
општинските услуги кој се имплементира 
од страна на Министерството за Финансии, 
а е финансиран со заеми од Меѓународната 
банка за обнова и развој-Светска банка, и 
тоа: 

1. Под-заем во рамки на заемот за Про-
ектот за подобрување на општинските 
услуги во износ од 960.000 евра, со след-
ниве услови: 

• каматна стапка: шест месечен 
EURIBOR со вaријабилен распон  

• рок на отплата: 2,5 години 
• грејс период: 1,5 год 
• Последниот датум на отплата на 

заемот нема да биде подоцна од 
15.02.2022 година  

2. Под-заем во рамки на заемот за 
дополнително финансирање на Проектот 
за подобрување на општинските услуги 
во износ од 40,000 евра, со следниве 
услови: 

• каматна стапка: шест месечен 
EURIBOR со вaријабилен распон  

• рок на отплата: 10,5 години 
• грејс период: 3 години  
• Последниот датум на отплата на 

заемот нема да биде подоцна од 
15.02.2030 година  

 
Член 3 

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

 
Бр.09-112/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 реализација 
на проектот „Набавка на четири автобуси 

за меѓуопштински превоз на 
средношколци од други општини до 

Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за реализација 
на проектот „Набавка на четири автобуси за 
меѓуопштински превоз на средношколци од 
други општини до Општина Битола“, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.08.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за реализација на проектот „Набавка на 

четири автобуси за меѓуопштински превоз 
на средношколци од други општини до 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се потврдува дека проект 

„Набавка на четири автобуси за меѓуопш-
тински превоз на средношколци од други 
општини до Општина Битола“ е приоритет 
за Општина Битола. 

За реализација на горенаведениот проект 
се дава согласност Општина Битола да 

аплицира до Министерство за финансии за 
обезбедување на средства.  

 
Член 2 

 Проценетата вредност на проектот 
изнесува 1.000.000,00 евра. Финансирањето 
на проектот ќе биде обезбедено со долго-
рочно домашно задолжување на Општината 
во рамки на средствата обезбедени со 
Проектот за подобрување на општинските 
услуги (МСИП). 

  
Член 3 

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

 
Бр.09-112/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 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 Измените на Програмата 
за економски развој во Општина Битола за 

2019 година 

1. Ги објавувам Измените на Програмата 
за економски развој во Општина Битола за 
2019 година, донесени на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
29.08.2019 година. 

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

 
Бр. 08-716/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.08.2019 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), Сове-
тот на Општина Битола на седницата одр-
жана на 29.08.2019 година, донесе 
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ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМА 
за економски развој во Општина Битола  

за 2019 год. 

Се врши измена на Програма за 
економски развој за 2019 г во ПРИЛОГ 
бр. 1 по 

Измени на ПРОГРАМА ЗА 2019 од 
Јуни 2019 г, 

 - ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА, Во ред 
број 21, 

 колона ЛОКАЦИЈА/УЛИЦА и тоа: се 
брише ,,Бул 1-ви Мај Стара Чаршија- 

партер“, а се внесува ,,ул. Довлеџик-
измени во тек на градба“ за Л=500 м. 

 
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 Про-
грамата за 2020 г. 

 
Бр.09-112/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.08.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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ПРИЛОГ 1 по ПРОГРАМА ЗА 2019 
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА- ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

ЈУНИ 2019 
( ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА,  ГЕОМЕХАНИЧКИ, СОГЛАСНОСТИ ОД ИЗИИС, ГЕОДЕТСКИ И ДР. 

ЕЛАБОРАТИ СОГЛАСНО ЗАКОН) 

Ред. 
бр. 

 
ЛОКАЦИЈА / 

УЛИЦА 

Програма ЈД    
Подготвувањ
е проектина 

улици и 
л.патишта, 

мостови,спом
еници  ЈД 
(482110,) 

Програма  
ЈИ   

Подготвува
ње на 

проекти за 
на пречист 
станици и 
колектори 
(482310) 

Програма ЈГ   
Подготвува

ње на 
проекти за 

водоснабдув
ање 

(482710) 

Програма ЈГ  
Подготвува

ње на 
проекти за 
енергетски 
капацитети 

(482810) 

Програма ЈЛ 
Подготвувањ
е на проекти 

за други 
објекти 
(482910) 

Програма 
ЈЛ 

Подготвува
ње на 

проекти за 
мостови 
(482210) 

Програма 
ЈЛ  

Реконструк
ција на 
други 

објекти 
(482930) 

ВКУПНО 

1 

АСФАЛТИРАЊЕ 
НА УЛИЦИ и ЛОК 
ПАТ ВО С. 
ОСТРЕЦ 

400.000,00             400.000,00 

2 с.БАРЕШАНИ 180.000,00             180.000,00 

3 с. МЕЏИТЛИЈА 100.000,00             100.000,00 

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

5 

Проекти за 
партерно 
уредување на 
школски дворови 
во ОУ и СЦУ  

        200.000,00      200.000,00 

6 

Санација и 
реконструкција на 
објекти во 
сопственост на 
општина Битола 

        2.000.000,00      2.000.000,00 

7 

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

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

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

9 35 кв кабел околу 
Стадион        

1.000.000,00        1.000.000,00 

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

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

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

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

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

15 

Пeшачки мост над 
железничка пруга 
спроти ОУ Коле 
Канински 

300.000,00             300.000,00 

16 

Реконструкција на 
зграда за 
противпожарна 
станица БТ 

        200.000,00      200.000,00 
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17 Партерни решенија 
за споменици 45.898,00             45.898,00 

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

19 
ул. Димитар 
Илиевски Мурато 
(Борис Кидрич) 

265.800,00     86.730,00        352.530,00 

20 

Партерно 
уредување и 
изградба на 
настрешници на 
Управна зграда ЈП 
Пазари 

        300.000,00      300.000,00 

21 
ул. Довлеџик-
измени во тек на 
градба,, за Л=500 м 

518.400,00             518.400,00 

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

23 Реконструкција на 
ул. Партизанска 400.000,00             400.000,00 

24 

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

180.000,00             180.000,00 

25 

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

150.000,00             150.000,00 

26 

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

140.000,00             140.000,00 

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

28 

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

150.000,00             150.000,00 

29 
Секундарна 
канализација с. 
Трново 

  130.000,00            130.000,00 

30 
Атмосверска 
канализација д. 
Оризари ПИ 

  50.000,00            50.000,00 

31 

Изработка на 
Програма за 
енергетска 
ефикасност 

      50.000,00        50.000,00 

32 Геодетски 
елаборати         2.000.000,00      2.000.000,00 

33 Геомеханички 
елаборати         300.000,00      300.000,00 

34 Мислења од 
ИЗИИС         300.000,00      300.000,00 
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35 

Реконструкција на 
други објекти 
(Излози во Стара 
чаршија) 

             
3.800.000,00  3.800.000,00 

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

37 

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

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

38 

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

360.000,00      35.000,00        395.000,00  

39 

Крак до 
железничка 
станица во ИЗ 
Жабени  
Л= 200 

25.000,00      25.000,00        50.000,00  

40 

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

48.000,00    10.000,00        58.000,00  

41 

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

 3.500.000,00              3.500.000,00  

42 

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

54.000,00      22.000,00        76.000,00  

43 

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

110.000,00              110.000,00  

44 

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

162.000,00              162.000,00  

45 

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

50.000,00              50.000,00  

46 

Проектни 
документации за 
аолицирање на 
меѓународни 
фондови 

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

47 

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

310.000,00  68.000,00  68.000,00  68.000,00        514.000,00  
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48 

ул. Тошо Даскало 
(пресек ,,Солунска,, 
со 
,,Партизанска,,)Л=3
80 m 

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

49 

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

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

50 

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

          1.000.000,00    1.000.000,00  

51 
Реконструкција на 
Лок пат за с. 
Магарево 

100.000,00              100.000,00  

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

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