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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, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за развојни 
планови на Општина Битола за периодот 

од 2020-2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за развојни 
планови на Општина Битола за периодот од 
2020-2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.11.2019 година. 

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

 
Бр. 08-1111/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05), а во врска со 
член 21 и чл.29 од Законот за буџетите 
(,,Службен весник на РМ“ бр.64/05, 4/08 и 
103/08), Советот на Општината Битола, на 
седницата одржана на 15.11.2019 год., 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
 ЗА РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА 

БИТОЛА за периодот од 2020 до 2022 год. 

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

Планираните средства на оваа триго-
дишна развојна програма изнесуваат 
411.777.188,00ден. (Прилог 1- составен дел 
на оваа програма) 

Средствата во висина од 
165.000.000,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2020год. и се 
распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 
201.777.188,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2021год. и се 
распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 
45.000.000,00денари се определени од 
буџетот на Општина Битола за 2022год. и се 
распределуваат на начин како што 
претходно потенциравме во Прилог 1. 

Планираните средства за изградба на 
други објекти во руралните средини нема да 
се реализираат од причини што избраната и 
возможна локацијата на која што беше 
предвидено да се изгради објект со 
подготвена проектна документација и за 
која се обезбеди и одобрение за градба не е 
во интерес на месното население. 

Расходите за изградба и реконструкција 
на улици, ревитализација на поранешниот 
офицерски дом, гасификација на Општина 
Битола и реконструкција на други објекти 
за спорт и рекреација ќе се извршуваат 
согласно динамиката на приливот на 
средствата. 
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Динамиката на реализацијата, со утврду-
вање на приоритет за реализација ја утвр-
дува Градоначалникот и Комисијата за 
јавни и комунални дејности, а ја реализира 
Одделението за комунални дејности и уре-
дување на градежното земјиште при Секто-
рот за урбанизам, просторно планирање и 
заштита на животната средина, комунал-
ните дејности и уредување на градежното 
земјиште на Општина Битола. 

 
1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

• За спроведување на оваа програма се 
грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на 

градежното земјиште при Секторот за ур-
банизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните деј-
ности и уредување на градежното зем-
јиште на Општина Битола.  

• Оваа Програма влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се применува до крајот 
на наредната годината, односно до доне-
сување на наредната Програма за Развојни 
планови, и ќе се објави во „Службен глас-
ник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-163/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 

ПРИЛОГ 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ  НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2020 до 2022година 

Ред  
бр. 

Име на 
буџетска 
програма 

Име на 
развојна 
програма 

Планирани работи за изведување 
Износ за  

2020  
во ден 

Износ за  
2021 

во ден 

Износ за 
2022  

во ден 

 JD  Изградба и реконструкција на улици и 
локални патишта    

1.  JDI Реконструкција на улица „Илинденска“ 15.000.000,00 7.159.081,00  

 КА  Културно творештво и манифестации 
(капитални трошоци)    

2.  КАB Ревитализација на поранешен 
Офицерски дом 10.000.000,00 4.739.788,00 0,00 

 LA  Спорт и рекреација (Капитални 
трошоци)    

3.  LAA Реконструкција на други објекти 120.000.000,00 119.878.319,00  

 GD  Енергетика    

4.  GDA Гасификација на Општина Битола 20.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 

   Вкупно по години: 165.000.000,00 201.777.188,00 45.000.000,00 

   Сè вкупно: 411.777.188,00 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 

дополнување на Програмата за 

остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Општина Битола 

за 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за остварување 
на социјалната, детската и здравствената 
заштита во општина Битола за 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 
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Општината Битола одржана на 15.11.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 15.11.2019 
год., донесе 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата 

за остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во Општина Битола 

за 2019 година 

Член 1 
Се врши измена и дополнување на 

Програмата за остварување на социјалната, 
детската и здравствената заштита во 
Општина Битола за 2019 година и тоа: 

4. Социјална заштита на лица со 
посебни потреби 

4.2. Општинско корисна работа  
Ангажирање на 20 0бразовни асистенти 

(од кои 7 целосно финансирани од Општи-
ната) за 20 крајни корисници деца со по-
себни потреби во две ОУ „Коле Канински“, 
Климент Охридски“ ,СОУ „Таки Даскало“ и 
ОУ „Тодор Ангелевски“ 

Носител: Општина Битола  
Буџет: 844.200 ден  
Извор: УНДП 561.600 ден. 
Извор: Општина Битола 282.600 ден. 
кофинансирање 
Рок: до декември 2019 год. 
  
Програма Општинско–корисна работа 

– СДЦ чии конкретни активности се: 
– Цел на проектот е подобрување на 

училишниот успех и редовноста кај 
најмалку 50 ромски деца кои го 

посетуваат ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – 
Битола  

– Вклучување на деца Роми од 3-6 
годишна возраст за подобар ран 
детски развој во Сумнал 

– Зголемен број на заинтересирани 
родители за образованието на 
нивните деца 

– Шест (5) едукатори ќе се стекнат со 
знаења и вештини за работа со ромски 
деца од социјално загрозени семејства 
и со тоа ќе станат конкуренти на 
пазарот на трудот  

– подобрување на образованието на 
слепите лица со што лицата кои 
покасно го загубиле видот и немале 
можност да се образоваат во 
специјално училиште за слепи лица 
им нудиме можност да го научат 
браевото писмо  

– Со тоа слепите лица ќе го надоградат 
психофизичкиот и образовниот развој 
со што истовремено ќе го подобрат 
социјалниот и опшествениот живот. 

– Со изучувањето на браевото писмо ќе 
се докфаликуваат за работното место 
и истовремено ќе можат да станат 
конкуренти на пазарот на трудот 

Носител: Општина Битола  
Буџет: 432.000 ден 
Извор: УНДП 432.000 ден. 
Рок: до декември 2019 год. продолжува 
2020 
7. Дополнително во септември се одо-

брија финансиски средства од Министе-
рот без ресор да се реализираат актив-
ности за унапредување на положбата на 
жената Ромка преку следните актив-
ности: 

– Организирање на две работилници за 
зајакнување на капацитетите на 
претставниците на локалната 
администрација од општина Битола, 
во делот на вклучување на родовата 
компонента и родовото буџетирање 
во развојот на локалните стратешки и 
други документи од областа на 
инклузија на Ромите 

–  Организирање на една работилница 
за зајакнување на капацитетите на 
претставниците на локалната 
администрација од општина Битола, 
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во делот на мониторинг и евалуација 
на стратешките документи од областа 
на инклузија на Ромите 

– Организирање на една средба за 
подигнување информираноста кај 
припадниците на полицијата, 
судството и ЦСР од општина Битола 
во однос на импактот на родовото 
насилство врз сиромаштијата и 
социјалната исклученост на ромската 
жена 

–  Организирање 3 работилници во 
општина Битола за подигнување на 
информираноста кај ромската 
заедница за користење на правните 
можности и процедури за пријава на 
семејното насилство 

– Иницирање на координирана акција 
помеѓу локалните институции и 
ромски НВОи за развој на модел за 
соработка во општината 

– Организирање на 10 предавања и 
работилници на темата малолетнички 
бракови во ОУ Ѓорѓи Сугаре 

– Спроведување на 6 месечна програма 
за описменување на девојчиња и жени 
Ромки 

Носител: Општина Битола  
Буџет: 186.712,5 ден 
Извор: Влада на РМ /Министер без 
ресор  
Рок: до крајот на септември 2020 год.  
 

Член 2 
 Програмата за Програмата за оствару-

вање на социјалната, детската и здравстве-
ната заштита во Општина Битола за 2019 
година влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен гласник 
на Општината Битола“. 

 
Бр.09-163/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

зголемување на финансиските средства 
од страна на Општина Битола предвидени 
во Финансовата Програма за одржување 

на јавната чистота на територија на 
Општина Битола за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за зголемување 
на финансиските средства од страна на 
Општина Битола предвидени во Финан-
совата Програма за одржување на јавната 
чистота на територија на Општина Битола 
за 2019 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.11.2019 година. 

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

 
Бр. 08-1111/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 15.11.2019 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за зголемување на финансиските средства 
од страна на Општина Битола предвидени 
во Финансовата Програма за одржување 

на јавната чистота на територија на 
Општина Битола за 2019 година  

1. Со оваа Одлука се зголемуваат финан-
сиските средства со кој Општина Битола 
учествува во Финансовата Програмата за 
одржување на јавната чистота на територија 
на Општина Битола за 2019 година во износ 
од 4.500.000 денари, заради зголемена на-
плата на надоместокот за јавна чистота од 
страна на ЈП „Комуналец“Битола. 

2. Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
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Бр.09-163/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

интерсекторска група за родова 
рамноправност на Општина Битола 

1.  Ја објавувам Одлуката за форми-
рање интерсекторска група за родова 
рамноправност на Општина Битола за 2019 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
15.11.2019 година. 

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

 
Бр. 08-1111/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 7 и 8 од Законот за 

еднакви можности на мажите и жените 
(„Службен весник на РМ“ бр.6/2012) и врз 
основа на член 70 Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 год. донесе 

О Д Л У К А 
за формирање интерсекторска група за 

родова рамноправност на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се формира интерсек-

торска група за родова рамноправност во 
Општина Битола 

 
Член 2 

За членови на интерсекторската група за 
родова рамноправност се именуваат: 

1. Виолета Налевска – советник за 
економски развој и координатор за 
еднакви можности 

2. Владимир Костурски – помошник 
раководител на сектор за економски 
развој, јавни дејности и информатич-
ка технологија 

3. Зора Симјановска – раковоител на 
одделение за економски развој 

4. Наташа Лукиќ – раководител на сек-
тор за финансиски прашања 

5. Благица Талевска – раководител на 
одделение за буџетска координација 

6. Аница Тантарова – одделение за 
ревизија на системите за внатрешна 
контрола и ревизија на усогласеност  

7. Валентина Андријашевиќ Кривашија 
– раководител на одделение за урба-
нистичко планирање и заштита на 
животната средина 

8. Маријана Спасевска – раководител на 
одделение на комунални дејности и 
уредување на градежно земјиште 

9. Кире Ѓоргиевски – раководител на 
одделение за управување со човечки 
ресурси 

10. Дејан Додовски – соработник за под-
дршка на занаетчиството, угости-
телство и туризам, малите и средени 
претпријатија и заменик координатор 
за еднакви можности 

 
Член 3 

Интерсекторската група за родова рамно-
правност има за задача да ги разгледува 
предлог програмите што ги изготвуваат сек-
торите и одделенијата и да даваат предлози 
за застапеност на родовата рамноправност 
во истите 

 
Бр.09-163/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), 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 во ОЈУ Зоолошка градина 

Битола  за 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување во ОЈУ Зоолошка градина Битола за 
2020 година, донесенао на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 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), член 210 од 
Законот за социјална заштита („Службен 
Весник на РСМ“ бр.104/19 и 146/19), член 
20–б од Законот за вработените во јавниот 
сектор (,,Службен весник на РМ“ бр. 
27/14...143/19), и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување во ОЈУ Зоолошка градина 

Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување во ОЈУ Зоолошка 
градина Битола за 2020 година, донесен од 
Управниот одбор на Установата Бр.04-96/1 
на 29.10.2019 година. 

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

 
Бр.09-163/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани Битола  

за 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Александар Турунџев“ с. Ку-
куречани Битола за 2020 година, донесено 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 15.11.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

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

за вработување на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани Битола  

за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-300/1 од 
25.10.2019 година на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани Битола за 2020 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-163/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Гоце Делчев“ Битола  

за 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2020 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 15.11.2019 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

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

за вработување на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-290/1 од 
04.11.2019 година на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола за 2020 година.  

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

 
Бр.09-163/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Програмата за НП Пелистер 
Битола за искористување на средства од 

Програмата на Општина Битола за 
фиансирање на туризмот за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за НП ПелистерБитола за 
искористување на средства од Програмата 
на Општина Битола за фиансирање на 
туризмот за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 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 Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 15.11.2019 
година, донесе 

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

Пелистер Битола за искористување на 
средства од Програмата на Општина 

Битола за фиансирање на туризмот за 
2019 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за НП 
Пелистер Битола за искористување на 
средства од Програмата на Општина Битола 
за фиансирање на туризмот за 2019 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-163/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Одлуката за зголемување на 
вредноста на бодот за пресметка на 

платата на вработените во ЈП ,,Пазари“ 
Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за зголемување на 
вредноста на бодот за пресметка на платата 
на вработените во ЈП ,,Пазари“ Битола, до-
несено на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 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...35/19), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

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

зголемување на вредноста на бодот за 
пресметка на платата на вработените во 

ЈП „Пазари“ Битола  

1.СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за зголемување на вредноста на бодот за 
пресметка на платата на вработените во ЈП 
,,Пазари“ Битола, донесена на Управен 
одбор бр.02-211/4 од 07.11.2019 година. 

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

 
Бр.09-163/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за именување 

членови во во Општинскиот Совет за 
социјална заштита 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Општинскиот Совет за соци-
јална заштита, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) 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 15.11.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови во во Општинскиот 

Совет за социјална заштита 
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1. Во Општинскиот Совет за социјална 
заштита СЕ ИМЕНУВААТ:  

– Претставници од општинска 
администрација - Виолета Налевска, 
Симона Јовеска 

– Претставници на Советот на Општина 
Битола - Емилија Костурска, Иванчо 
Тошевски 

– Претставник од сектор за внатрешни 
работи - Бети Бошкова 

– Претставник од Основно Јавно 
обвинителство - Елица Мицевска 
Василевска 

– Претставник од Клиничка болница-
Радмила Бајовска  

– Претставник од Центарот за 
вработување - Јешим Сефуловска 

– Претставник од ЈЗУ,,Здраствен дом“ -
Јулијана Петровска 

– Претставници од Центар за социјални 
работи - Слободанка Христовска 

– Претставник од Бирото за развој на 
образованието - Мирјана Давкова 

– Претставници на Здруженија на 
граѓани - Јасминка Кочанковска, 
Розинка Петровска, Радмила 
Цветковска, Ирена Николоска 
Ристановска, Фатма Бајрам, Фанче 
Ѓоргиевска, Др. Лилјана Ристевска, 
Ѕала Бојкоска 

– Претставници за Урбани заедници-
Aнгелина Котевска 

– Претставници од религиозни 
заедници - Кирил Трајковски, Амид 
Расимовски 

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

 
Бр.09-163/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на измена и дополнување на 

Годишен план за вработување во ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2019 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на измена и дополнување на 
Годишен план за вработување во ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2019 година, доне-
сен на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 15.11.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 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...143/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на измена и 
дополнување на Годишен план за 

вработување во ЈП „Комуналец“ Битола за 
2019 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измена и 
дополнување на Годишниот план за врабо-
тување во ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 
година бр.01-254/19 од 13.11.2019 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-163/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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 
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(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување - дополнување на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување – дополнување на ЈКП „Водовод“ 
Битола за 2020 година, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во 
врска со член 20–б од Законот за вра-
ботените во јавниот сектор (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 27/14...143/19) и член 70 
од Статутот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 година, донесе 

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

за вработување – дополнување на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување во ЈКП „Водо-
вод“ Битола за 2020 година бр.04-926/1 од 
14.11.2019 година. 

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

 
Бр.09-163/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на измена на Годишен план за 
вработување на ЈП за Урбанистичко 

планирање, прокетирање и инженеринг 
Битола за 2019 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план на измена на 
Годишен план за вработување на ЈП за 
Урбанистичко планирање, прокетирање и 
инженеринг Битола за 2019 година, доне-
сено на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 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...143/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 15.11.2019 година, донесе 

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

Годишен план за вработување на ЈП за 
Урбанистичко планирање, прокетирање и 

инженеринг Битола за 2019 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување во ЈП за 
Урбанистичко планирање, прокетирање и 
инженеринг Битола за 2019 година бр.03-
91/1 од 23.08.2019 година. 
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2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-163/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лавци во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Лавци во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
15.11.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Лавци во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-11047/2011, КП бр.126/1 КО 

Лавци згр.бр.1 (А1-1) (Белџигеровски 
Илчо) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

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

 
Бр.09-163/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
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КО Кукуречани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена Г - произ-
водство, дистрибуција и сервиси во идна 
урбанистичко планска документација: 

УП1 бр.27-4580/2011, КП бр.2687/2 КО 
Кукуречани згр.бр.1 (Г3-1) (Темелковски 
Коле) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-163/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-1409/2016, КП бр.447 КО 
Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Вефки Бајрам) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

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

 
Бр.09-163/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Оптичари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Оптичари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 2 став 2 од Прави-
лникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Оптичари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-87/2018, КП бр.786 КО 
Оптичари згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-1) 
(Ѓорелиевски Стеван) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-163/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 
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која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Долно Оризари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 

УП1 бр.27-2128/2011, КП бр.1157 КО 
Долно Оризари згр.бр.1 (А1) , згр.бр. 2 
(А1), згр.бр.3 (А1), згр.бр.4 (А1) (Јанкоски 
Благоја) 

УП1 бр.9534/2011, КП бр.1328 КО Долно 
Оризари згр.бр.1 (А-1) (Петковски Васко) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-163/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Барешани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Барешани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Барешани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-9326/2011, КП бр.271/1 КО 
Барешани згр.бр.1 (А4-3) (Василевска 
Загорка) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-163/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти со намена Б-комер-
цијални и деловни намени е во идна урба-
нистичко планска документација: 
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УП1 бр.27-669/2016, КП бр.655/1 и КП 
бр.655/2 КО Дихово згр.бр.1 (Б3-1) и 
згр.бр. 2 (Б3-1) (Цветковски Благојче) 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-163/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
усогласување на намената и вклопување на 
бесправниот објект во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 1, алинеја 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ бр. 
56/2011, 162/2012, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 

Битола (Службен Гласник на Општина 
Битола бр. 10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
15.11.2019г. ја донесе следната  

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

со која ќе се изврши усогласување на 
намената и вклопување на бесправниот 
објект во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација, со која ќе се изврши усогласу-
вање на намената А-домување на бесправ-
ниот објект на КП бр.11190/4 (зграда бр.1) 
во КО Битола 5 ( Иванов Томе), со намена - 
зона на индустрија и поголеми стопански 
објекти, утврдена во важечката урбанис-
тичко планска документација-ГУП на град 
Битола и вклопување на истиот во идна 
урбанистичко планска документација.  

УП1 бр.27-34/2018, КП бр.11190/4 КО 
Битола 5 згр.бр.1 (А1-1) (Иванов Томе) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
Гласник на Општина Битола,,. 

 
Бр.09-163/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци 

 



ВТОРНИК 19.11.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 21  –  СТР. 17 

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Новаци, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
15.11.2019 година.  

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1111/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија„, бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на РМ“, бр. 05/02) 
и член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Службен Гласник на Општина Битола бр. 
10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 
15.11.2019г. ја донесе следната  

О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка  помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци 

Член 1 
Се продолжува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци воспоставена со Одлука за воспос-
тавување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци бр. 09-
24/12 од 13.03.2018 година и склучен 
Договор бр. 08-52/8 од 17.04.2018 година и 
Одлука за продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци бр. 09-03/16 од 
29.01.2019 година и Анекс договорот бр. 08-
86/4 од 07.02.2019 година, заклучно со 
31.12.2020 година 

 
Член 2 

За продолжувањето на востановената 
меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 

Член 3 
Ова одлука влегува во сила со денот на 

објавување во ,,Службен гласник на 
општината Битола“.  
Бр.09-163/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Могила 

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
15.11.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1111/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија„, 
бр.79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 05/02) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола (Службен Глас-
ник на Општина Битола бр. 10/05, 17/08 и 
08/19) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 15.11.2019г. ја донесе 
следната  
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О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила 

Член 1 
  Се продолжува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила воспоставена со Одлука за воспо-
ставување меѓуопштинска соработка поме-
ѓу Општина Битола и Општина Могила бр. 
09-24/11 од 13.03.2018 година и склучен 
Договор бр. 08-51/8 од 02.04.2018 година и 
Одлука за продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила бр. 09-03/15 од 
29.01.2019 година и Анекс Договор бр.08- 
87/4 од 07.02.2019 година заклучно сo 
31.12.2020 година 

 
Член 2 

За продолжувањето на востановената 
меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 
Член 3 

Ова одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на опш-
тината Битола“.  

  
Бр.09-163/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 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, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

задолжување на Градоначалникот на 
Општина Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за задолжување 
на Градоначалникот на Општина Битола за 

санација и враќање во функција на мерната 
станица Битола 1, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
15.11.2019 година. 

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

 
Бр. 08-1111/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
19.11.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 15.11.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за задолжување на Градоначалникот на 

Општина Битола  

Член 1 
Се задолжува Градоначалникот на Опш-

тина Битола согласно Законот за локална 
самоуправа и Статутот на Општината 
Битола итно да побара од Министерството 
за животна средина и просторно планирање 
да се изврши поправка, сервисирање и 
ставање во функција на мерната станица 
Битола 1 и итно да се побара од Минис-
терството за здравство да се постави мо-
билна станица со која ќе се мери квалитетот 
на амбиенталниот водух. 

 
Член 2 

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

 
Бр.09-163/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
15.11.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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