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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 Одлуката за 

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

општината Битола да го спроведува 
Решението за утврдување траен режим на 

сообраќај за организирање на зонско 
паркирање на определени јавни површини 

во општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за задолжување 
на Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општината Битола да 
го спроведува Решението за утврдување 
траен режим на сообраќај за организирање 
на зонско паркирање на определени јавни 
површини во општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 348 од Законот за 
безбедност на сообраќајоот на патиштата 
(„Службен весник на РМ“ бр. 54/07 ....226/15) 
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 ден 
03.12.2019 година донесе 

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

јавен локален превоз на патници во 
општината Битола да го спроведува 

Решението за утврдување траен режим на 
сообраќај за организирање на зонско 

паркирање на определени јавни површини 
во општина Битола 

Член 1 
Се задолжува Јавното претпријатие за 

изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници во општи-
ната Битола да го спроведува Решението за 
утврдување траен режим на сообраќај за орга-
низирање на зонско паркирање на определени 
јавни површини во општина Битола Уп1 
бр.32-562/3 од 10.12.2015 година. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола„ 
Бр.09-170/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување на Програмата за работа на 
Црвен Крст на Р.М. – Општинска 

организација Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за работа на Црвен Крст на 
Р.М. – Општинска организација Битола за 
2020 година, донесен на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 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 03.12.2019 
год., донесе 

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

Црвен Крст на Р.М. – Општинска 
организација Битола за 2020 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Црвен Крст на Р.М. – Општинска органи-
14зација Битола за 2020 година. 

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

 
Бр.09-170/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 измена на Програмата за 

активности во областа на спортот во 
Општината Битола за 2019 година  

Го објавувам Заклучокот за измена на 
Програмата за активности во областа на 
спортот во Општината Битола за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 03.12.2019 
година.  

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

 
Бр. 08-1176/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 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 03.12.2019 
година, донесе 

Измена на Програмата  
за активности во областа на спортот во 

Општината Битола за 2019 година  

Се врши измена на програмата во делот 
5. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ КЛУ-
БОВИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА во ФУД-
БАЛСКИ КЛУБ „ПЕЛИСТЕР“ АД БИ-
ТОЛА во категории мажи 8.000.000,00 
денари се додаваат дополнители 
2.000.000,00 денари и тоа: 

 
5. ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ 

КЛУБОВИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
 
Општина Битола во насока на унапреду-

вање на спортот ќе ги поддржува и финан-
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сира професионалните спортски клубови 
регистрирани на подрачјето на Општина 
Битола. Со поддршката на професионалните 
спортски клубови – акционерски друштва 
им се помага во разрешување на финан-
сиските тешкотии со што ќе понудат сора-
ботка и ќе привлечат голем број компании, 
а исто така со добро раководење ќе имаат 
можност да остварат профит кој ќе биде 
вложен во клубот. Самите вложувачи 
акционери ќе имаат свои права кои ќе ги 
остваруваат. Со оваа мерка ќе се придонесе 
кон следење на европските и светските 
искуства каде што најголем број на клубови 
функционираат како акционерски друштва, 
регулирање и утврдување на сопственоста и 
сопственичката структура на клубовите, 
привлекување на повеќе спонзори и 
приватни компании кои ќе инвестираат во 
спортските клубови и поголеми можности 
за остварување профит од истите.  

 
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ ПЕЛИСТЕР “ АД 

БИТОЛА  
категории мажи 10.000.000,00 денари 
категории жени 400.000,00 денари 
 
РАКОМЕТЕН КЛУБ „ ПЕЛИСТЕР “ АД 

БИТОЛА  
категории мажи 15.000.000,00 денари 
категории жени 1.000.000,00 денари 
 
КОШАРКАРСКИ КЛУБ „ПЕЛИСТЕР“ 

АД БИТОЛА  
категории мажи 4.000.000,00 денари 
категории жени 200.000,00 денари 
 
Вкупната планирана програма за 2019 

година се зголемува од 32.100.000,00 
денари на 34.100.000,00 денари. 

 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
евалуација на поднесените барања за 
финансиска поддршка и Одделението за 
јавни дејности при Секторот за економски 
развој, јавни дејности и информатичка 
технологија на Општина Битола.  

 
Оваа Програма во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола” и 

ќе се применува до крајот на годината, 
односно до донесување на Програмата за 
2020 година. 

 
Бр.09-170/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 

член во Управниот одбор на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг Битола 

Го објавувам Решението за именување на 
член во Управен одбор во ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжене-
ринг Битола, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
03.12.2019 година.  

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1176/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96 ....64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 03.12.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 

Битола 
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1. СЕ РАЗРЕШУВА Никола Карабо-
ловски, од член во Управниот одбор на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола,  

СЕ ИМЕНУВА лицето  
- Владе Марковски, м-р по информа-

циски системи од Битола Ул. „Рафаело 
Мартино“ бр.13  

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

 
Бр.09-170/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреа 

Овадија Мара“-Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Управниот 
одбор на ЈОУДГ ,,Естреа Овадија Мара“-
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
03.12.2019 година. 

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

 
Бр. 08-1176/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 

17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 03.12.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 

во Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреа 
Овадија Мара“-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Снежана 
Тодоровска и Бисера Костадиновска-Стој-
чевска, членови во Управниот одбор на 
ЈОУДГ ,,Естреа Овадија Мара“-Битола 

СЕ ИМЕНУВААТ лицата  
- Валентина Стефановски, дипл.учител 

од Битола Ул. „Таку Димитров“ бр.17 и  
- Наташа Талевска, дипл.економист од 

Битола Ул .„Партизанска“ бр.96/10  
 3. Решението влегува во сила со денот 

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

 
Бр.09-170/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 Управниот одбор на ЈКП 
„Водовод“ Битола 

Го објавувам Решението за именување на 
членови во Управниот одбор на ЈКП 
„Водовод“ Битола, донесено на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96 ....64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 03.12.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 

во Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ 
Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ Никола Марков-
ски и Анита Главевска, од членови во 
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола.  

2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата 
- Душан Кузевски, м-р по економски 

науки - маркетинг од Битола Ул. „Широк 
Сокак“ бр.154/1-9а и  

- Билјана Димовски, дипл.технолог од 
Битола Ул. „Дебарска“ бр. 37  

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

 
Бр.09-170/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 

член во Надзорен одбор на ЈП 
„Комуналец“ Битола 

Го објавувам Решението за именување на 
член во Надзорен одбор во ЈП „Комуналец“, 
донесено на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 03.12.2019 
година.  

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

 
Бр. 08-1176/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96 ....64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 03.12.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 

Надзорен одбор на ЈП „Комуналец“ 
Битола 

СЕ РАЗРЕШУВА Љупчо Лозановски, од 
член во Надзорниот одбор на ЈП „Кому-
налец“ Битола,  

СЕ ИМЕНУВА лицето 
- Стерјо Мушовски, дипл. електро инжи-

нер од с. Нижеполе.  
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-170/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 Управен одбор во ЈП „Пазари“ 

Битола 
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Го објавувам Решението за именување на 
членови во Управен одбор во ЈП „Пазари“, 
донесено на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 03.12.2019 
година.  

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

 
Бр. 08-1176/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96 ....64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 03.12.2019 
година, донесе 

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

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ Јован Стојчевски 
и Наталија Начевска, од членови во 
Управниот одбор на ЈП „Пазари“ Битола.  

СЕ ИМЕНУВААТ лицата 
- Методија Вељов, дипл.инжинер по фар-

мерско производство од Битола Ул. „Широк 
Сокак“бр.113 и 

- Џејлан Салиовска, факултет за поли-
тички науки од с.Меџитлија  

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

 
Бр.09-170/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 

разрешување и именување на членови во 
Општинскиот совет за безбедност на 

собраќајот на патиштатата Битола 

Го објавувам Решението за именување на 
членови во Општинскиот совет за безбед-
ност на собраќајот на патиштатата Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 03.12.2019 
година.  

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

 
Бр. 08-1176/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 372 став 1 од Законот 

за безбедност во сообраќајот на патиштата 
во Р.М. („Службен Весник на Република 
Македонија“бр.169/15...11/18), член 36 став 
1 точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
03.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Општинскиот совет за безбедност на 

собраќајот на патиштатата Битола 

 
1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Јован 

Костовски и Тони Ласковски, од членови во 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштатата Битола.  

СЕ ИМЕНУВААТ лицата 
- Саше Гилевски, магистер по сообра-

ќајни науки од Битола Ул. „Прилепска“ бр. 
60/48 и 

- Александра Анџиева, дипл.сообраќајен 
инжинер од Битола Ул.„Солунска“бр.33  
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3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.09-170/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 доделување 

финансиска помош за настраданите од 
земјотресот во Република Албанија од 

Буџетот на Oпштината Битола 

Ја објавувам Одлуката за доделување 
финансиска помош за настраданите од 
земјотресот во Република Албанија од 
Буџетот на Oпштината Битола, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 03.12.2019 година.  

 
Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-1176/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 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 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 03.12.2019 
година донесе  

 О Д Л У К А  
за доделување финансиска помош за 

настраданите од земјотресот во 
Република Албанија од Буџетот на 

Oпштината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се доделува финансиска 

помош за настраданите од земјотресот во 
Република Албанија од Буџетот на 
Општината Битола во износ од 1.000.000,00 
(еден милион) денари.  

 
Член 2 

 Средствата ќе бидат издвоени од 
Буџетот на Општина Битола - ставка 464990 
-Разни трансфери, Програма А0-Совет на 
Општината и истите да бидат префрлени на 
наменската сметка за настраданате од 
земјотресот во Република Албанија. 

  
Член 3 

Општина Битола му се заблагодарува на 
сите граѓани кои учествуваа во санирањето 
на штетите од земјотресот во Република 
Албанија. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-170/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 давање 
согласност на измената на Годишниот 
план за вработување во Општинската 

администрација на Општината Битола за 
2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на измената 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 03.12.2019 
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. 08-1176/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 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 03.12.2019 година, 
донесе 

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

Општинската администрација на 
Општината Битола за 2019 година  

Член 1 
 Со оваа Одлука се дава согласност на 

измената на Годишниот план за врабо-
тување во Општинската администрација на 
Општината Битола за 2019 година бр.04-
260/1 од 28.11.2019 година. 

  
Член 2 

По добиената согласност Градоначал-
никот на Општина Битола да ја донесе из-
мената на Годишниот план за вработување 
во Општинската администрација на Општи-
ната Битола за 2019 година и да ги достави 
на мислење до Министерството за информа-
тичко општество и администрација. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-170/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 Годишниот план за 
вработување на ОУ „Коле Канински“ 

Битола за 2020 година  

Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Коле Канински“ Битола за 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 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 03.12.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ОУ „Коле Канински“ 

Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-133/1 од 
18.10.2019 година на ОУ „Коле Канински“ 
Битола за 2020 година.  

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

 
Бр.09-170/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 Одлуката за 

определување на ширина на крајбрежен 
појас во водотеците во плански опфат на 

УПС Нижеполе, Општина Битола 

Ја објавувам Одлуката за определување 
на ширина на крајбрежен појас во водо-
теците во плански опфат на УПС Нижеполе, 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 132 став 2 од Законот 

за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 
51/11, 44/13, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16 ), 36 од Законот за локална самоу-
права (,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
општина Битола на седницата одржанa на 
03.12.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за определување на ширина на 

крајбрежен појас во водотеците во 
плански опфат на УПС Нижеполе, Општина 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува ширината 

на крајбрежниот појас на водотеците во 
планскиот опфат за село Нижеполе, 
опфатени во Урбанистички план за село 
Нижеполе, Општина Битола, изработен од 

Иванов Инженеринг Битола со технички 
број 0801-05-04/2017 од фебруари 2019, 
заради заштита и одржување на природното 
корито и брегот на водотекот.  

 
Член 2 

Ширината на крајбрежниот појас на 
водотеците, коритото на Црвена Река, 
коритото на река Мала Корија и водотек од 
стационажа 0+000 до 0+657, во планскиот 
опфат за село Нижеполе, се определува со 
Урбанистичкиот план за село Нижеполе, 
Општина Битола, изработен од Иванов 
Инженеринг Битола со технички број 0801-
05-04/2017 од фебруари 2019 и ќе изнесува 
најмалку 3 метри лево и 3 метри десно од 
предвидените профили. 

 
Член 3 

Одлуката ќе се применува при донесу-
вање, изменување и дополнување на одлуки 
за донесување на урбанистички планови 

 
Член 4 

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

  
Бр.09-170/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 донесување 
на Техничка исправка за ГП Бр. А3.88 на 
Детален урбанистички план за Урбана 

Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-2014) со 
технички број 29/06 од јануари 2009 - 

Општина Битола  

Ја објавувам Одлуката за донесување на 
Техничка исправка за ГП Бр. А3.88 на 
Детален урбанистички план за Урбана 
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Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-2014) со 
технички број 29/06 од јануари 2009 - 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
03.12.2019 година.  

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во 

„Службен гласник на Општината 
Битола“. 

 
Бр. 08-1176/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 83 Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ Бр.199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) 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 03.12.2019 година донесе: 

О Д Л У К А 
за донесување на Техничка исправка за ГП 
Бр. А3.88 на Детален урбанистички план 
за Урбана Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-
2014) со технички број 29/06 од јануари 

2009 - Општина Битола  

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Техничка исправка за ГП Бр. А3.88 на 
Детален урбанистички план за Урбана 
Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-2014) со 
технички број 29/06 од јануари 2009 - Опш-
тина Битола, изработена од ПОЛОГ-
ПРОЕКТ-ПРО, доо Гостивар, со техн. Бр. 
35/19 од Ноември 2019 година, доставена 
преку информацискиот систем е-урбанизам 
под бр. 25362. 

 
Член 2 

Техничката исправка за ГП Бр. А3.88 на 
Детален урбанистички план за Урбана 
Единица 8, Урбан Блок 3 (2009-2014) со 
технички број 29/06 од јануари 2009 - Опш-
тина Битола, е составен дел на урбанис-
тичкиот план ДУП за Урбана Единица 8, 
Урбан Блок 3 (2009-2014) - Општина 

Битола, донесен со Одлука на Совет на 
Општина Битола Бр. 07-75/8 од 28.01.2009 
год. и објавена во ,,Сл. Гласник,, на 
Општина Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
одонесувањето, а ќе се објави во „Службен 
Гласник на Општина Битола”. 

 
Бр.09-170/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 давање на 

согласност за утврдување на правен 
статус на бесправно изграден објект на КП 

бр.16850/1 во КО Битола 

 
Ја објавувам Одлуката за давање на 

согласност за утврдување на правен статус 
на бесправно изграден објект на КП 
бр.16850/1 во КО Битола, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 03.12.2019 година.  

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

 
Бр. 08-1176/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за 

постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 
217/15, 31/16 и 190/17) 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 
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на седницата одржана на 03.12.2019 година, 
донесе  

О Д Л У К А 
за давање на согласност за утврдување на 

правен статус на бесправно изграден 
објект на КП бр.16850/1 во КО Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ да се утврди 
правен статус на бесправно изградениот 
објект - зграда на Технички факултет – 
Битола врз земјиштето на КП бр.16850/1 во 
КО Битола, кое што е во сопственост на 
Општина Битола, во постапката по ба-
рањето бр. 03-634/1 од 04.07.2011 година на 
Технички факултет – Битола поднесено 
преку Општина Битола до Министерството 
за транспорт и врски под 61-Уп-296/2019 од 
18.10.2019 година.  

2. Се овластува градоначалникот на 
Општина Битола да даде изјава заверена на 
нотар со која ќе ја потврди содржината на 
дадената согласност со оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.09-170/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 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 
кофинансирање на проектот 

„Реконструкција на куглана во склоп на 
спортска сала „Борис Чурлевски“ Битола 

Ја објавувам Одлуката за кофинансирање 
на проектот „Реконструкција на куглана во 
склоп на спортска сала ,,Борис Чурлевски“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 03.12.2019 
година.  

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1176/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
04.12.2019 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 (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 03.12.2019 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за кофинансирање на проектот 

„Реконструкција на куглана во склоп на 
спортска сала „Борис Чурлевски“ Битола 

Член 1 
 Со оваа Одлука се дава согласност 

Општина Битола да учествува со кофинан-
сирање на проектот „Реконструкција на 
куглана во склоп на спортска сала ,,Борис 
Чурлевски,, Битола - во максимален износ 
до 8.835.793,00 ден. 

 
Член 2 

Општина Битола за реализација на про-
ектот ќе кофинансира финансиски средства 
во максимален износ до8.835.793,00 ден, а 
средствата се обезбедени од Буџетот на 
општината за 2019 год.  

 
Член 3 

Проектот преку Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион се поднесува 
до Бирото за регионален развој и користење 
средства за финансирање на проекти за развој 
на планските региони од Програмата за 
Рамномерен регионален развој за 2019 год. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
одонесувањето, а ќе се објави во „Службен 
Гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-170/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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