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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 продажба на 

акции во РК ПЕЛИСТЕР АД Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за продажба на 
акции во РК ПЕЛИСТЕР АД Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
Врз основа член 36 и 22 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/2002) 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 
25.12.2019 година донесе 

О Д Л У К А 
за продажба на акции во РК ПЕЛИСТЕР АД 

Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува продажба на 

187 обични акции кои Општина Битола ги 
поседува во Друштво за спортски дејности 
РАКОМЕТЕН КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола со ЕМБС 7049410, што претставува 
75% од вкупниот број на акции во РК 
ПЕЛИСТЕР АД Битола, на познат купувач 
Друштво за спортски дејности РАКОМЕ-
ТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола со ЕМБС 7145900, согласно точка 1 
алинеја 1 од Заклучокот за усвојување на 
Платформата за ракометна Битола подне-
сена од Ракометен клуб ЕУРОФАРМ Би-
тола бр. 09-105/3 од 30.07.2019 година. 

 
Член 2 

Цената на една акција од членот 1 на 
оваа одлука е по номинална вредност од 100 
евра, односно за 187 акции вкупната цена 
изнесува изнесува 18.700 евра, во денарска 
противвредност, според средниот курс на 
Народна банка на Република Северна Маке-
донија на денот на трансакцијата. 

Трошоците за спроведување и реализи-
рање на трансакцијата за акциите од членот 
1 на оваа одлука ќе бидат на товар на 
купувачот РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола. 

 
Член 3 

Се определува Дирекцијата за вршење на 
услуги со хартии од вредност при Комер-
цијална банка АД Скопје во име и за сметка 
на Општина Битола да ја спроведе и 
реализира трансакцијата за продажба на 
акциите од членот 1 на оваа одлука. 
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Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Опш-

тина Битола во име на Општина Битола да 
даде полномошно на Дирекцијата за врше-
ње на услуги со хартии од вредност при Ко-
мерцијална банка АД Скопје за спроведу-
вање и реализирање на трансакцијата за 
продажба на акциите од членот 1 на оваа 
одлука, како и да ги потпише налогот и 
целокупната друга потребна документација 
за продажба на акциите од членот 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 купување на 

акции во РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за купување на 
акции во РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 36 и 22 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/2002) 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 
25.12.2019 година донесе 

О Д Л У К А 
за купување на акции во РК ЕУРОФАРМ 

ПЕЛИСТЕР АД Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува купување на 

125 обични акции кои акционерот Горан 
Петровски од Битола ги поседува во Друшт-
вото за спортски дејности РАКОМЕТЕН 
КЛУБ ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД Битола 
со ЕМБС 7145900, што претставува 25% од 
вкупниот број на акции во РК ЕУРОФАРМ 
ПЕЛИСТЕР АД Битола, согласно точка 1 
алинеја 3 од Заклучокот за усвојување на 
Платформата за ракометна Битола подне-
сена од Ракометен клуб ЕУРОФАРМ 
Битола бр. 09-105/3 од 30.07.2019 година. 

 
Член 2 

Цената на една акција од членот 1 на 
оваа одлука е по номинална вредност од 50 
евра, односно за 125 акции вкупната цена 
изнесува изнесува 6.250 евра, во денарска 
противвредност, според средниот курс на 
Народна банка на Република Северна Ма-
кедонија на денот на трансакцијата. 

Трошоците за спроведување и реализи-
рање на трансакцијата за акциите од членот 
1 на оваа одлука ќе бидат на товар на 
Општина Битола. 

 
Член 3 

Се определува Дирекцијата за вршење на 
услуги со хартии од вредност при Комер-
цијална банка АД Скопје во име и за сметка 
на Општина Битола да ја спроведе и реа-
лизира трансакцијата за купување на акции-
те од членот 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола во име на Општина Битола да 
даде полномошно на Дирекцијата за вр-
шење на услуги со хартии од вредност при 
Комерцијална банка АД Скопје за спрове-
дување и реализирање на трансакцијата за 
купување на акциите од членот 1 на оваа 
одлука, како и да ги потпише налогот и 
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целокупната друга потребна документација 
за купување на акциите од членот 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 животната 

средина за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за животната 
средина за 2020 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 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, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за животната средина за 2020 година 

Вовед 
„Секој човек има право на здрава жи-

вотна средина. Секој е должен да ја унапре-
дува и штити животната средина и при-

родата“ - Устав на Република Северна 
Македонија. 

Правото на чиста и здрава животна сре-
дина е фундаментално граѓанско право чие 
целосно и доследно почитување претста-
вува услов за подобро здравје, поквалитетен 
и подолг живот на граѓаните. Затоа секој 
граѓанин е подеднакво должен да го штити, 
чува и унапредува природниот екосистем. 

 
Цели на програмата 
Мерките и активностите за заштита и 

унапредување на животната средина се од 
јавен интерес, Општина Битола е должна да 
планира соодветни активности и од својот 
буџет да обезбеди финансиски средства за 
таа цел. 

Програмата ги утврдува мерките за 
заштита на животната средина и природата 
на подрачјето на Општина Битола за 2020 
година, преку конкретни активности во 
рамките на сите медиуми (воздух, водата и 
почвата) и областите на животната средина 
(отпадот, бучавата, природата, биодиверзи-
тетот, климата...) и сите елементи кои прет-
ставуваат неделива целина од животната 
средина. 

Со Програмата се дефинираат конкрет-
ните проекти, потребата од нивно реали-
зирање, целите кои со тоа ќе се постигнат и 
потребните финансиски средства. 

 
Заштита на квалитетот на 
амбиенталниот воздух 
 
Реализација на Планот за подобрување 

на квалитетот на амбиенталниот воздух 
Управување на квалитетот на амбиентал-

ниот воздух се врши преку: 
Оценување на квалитетот на амбиентал-

ниот воздух се врши врз основа на редовни 
мерења преку државната мрежа како и 
користење на техники за моделирање 

Донесување и спроведување на плански 
документи 

Законот за квалитет на амбиенталниот 
воздух ја утврдува обврската за изработка 
на План за подобрување на квалитетот на 
амбиенталниот воздух во рамките на зони и 
агломерации. 

Планот е донесен од страна на Совет на 
Општина Битола во 2013 год. додека 
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реализацијата и спроведувањето на мерките 
предвидени со Планот треба да се одвиваат 
во континуитет. 

Улога на совет, градоначалник и локална 
самоуправа при реализирање на програмата 
за животна средина 

Замена на печките кои користат 
огревно дрво со инвертер клими за драс-
тично намалување на загадувањето, пре-
ку мерки за субвениционирање. 

Со оваа мерка се овозможуваат услови и 
се стимулираат граѓаните да купуваат мо-
дерен систем за затоплување се со цел подо-
брување на квалитетот на амбиенталниот 
воздух. 

Субвенционирање на домаќинствата 
за енергетско ефикасни фасади 

Финансиска поддршка за граѓаните во 
висина од 20% од вредноста на инвес-
тицијата за енергетска изолација. 

Изградба на велосипедски и пешачки 
патеки и стимулирање на здрави навики 
– продолжување на субвенционирањето 
на жителите на општината за купување 
на велосипеди 

Континуирано информирање на граѓа-
ните за предностите од користење на јав-
ниот превоз, на велосипеди и електрични 
скутери се со цел намалено загадување. 

Изнајмување на велосипеди согласно 
донесената Сообраќајна студија на град 
Битола (Службен гласник бр.11 од 
29.08..2011) . 

Предлог локации каде што би се изнај-
мувале велосипеди: 

- Комплекс згради Довлеџик (влез од 
правец Охрид) 

- Спортска сала „Младост“ (алтернатива 
е паркиралиштето под Тумбе кафе) 

- Стрелиште (влез од правецот Скопје) 
- Хотел Епинал 
- Паркиралиште Нов Пазар 
Субвенционирање на домаќинствата 

за редовно чистење на оџаците 
Субвенционирање на оџаци е со цел да се 

поттикнат граѓаните да ангажираат лицен-
цирани фирми и да се намалат штетните 
емисии од нечистите оџаци бидејќи неис-
чистениот оџак е дупло поголем загадувач. 
Субвенционирањето се врши два пати годи-
шно и тоа после сезона и пред сезона. 

 

Изработка на Катастар на загадувачи 
Изработка на Регистар на оџаци 
Потврдите за извршеното чистење на 

оџаците ќе се доставуваат до општината 
која ќе ги води во регистар на домаќинства 
кои се грејат со огревно дрво. 

Зголемени инспекциски контроли на 
оџаците во домаќинствата, индустриски-
те и занаетчиски постројки 

Оваа обврска е пропишана во законот за 
комунални дејности. 

Набавка на додатни возила со еко 
стандард на плин 

Користење на мерки за намалување на 
прашината при градежни активности 
(прскање, миење на гуми пред излез од 
градилиште и т.н.) 

Јавно информирање за загадувањето 
предизвикано од согорување на отпад, 
земјоделски остатоци, шумски пожари 

Програма за намалување на аерозага-
дувањето и нејзина имплементација во 
2019 и 2020 година во сите сегменти: 

• Мониторинг 
• Инспекција 
• Јавна кампања 
• Измени на соодветни закони 
• Секторите кои се најкритични извори 

на загадување (домашно затоплување, тран-
спорт, индустрија, градежништво, урбано 
зеленило, отпад) 

Со имплементација на оваа Програма се 
очекува намалување на загадувањето на 
воздухот од 30 – 50 % до 2020 година. 

 
Заштита од отпад 
 
Поставување на поголем број на еко 

острови 
• Син контејнер за фрлање на хартија 

(отпадоци од хартија, весници, хартиени 
вреќи) 

• Зелен контејнер во кој се депонира 
отпад од метал (лименки, конзерви, метални 
кутии и капачиња) 

• Жолт контејнер во кој се фрлаат 
пластични отпадоци (пластични шишиња, 
чаши, кутии, ќеси, најлон фолии) 

Поставување на нови корпи за отпа-
доци, нови контејнери 
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Унапредување на системот за управу-
вање со отпади спроведување на Програ-
мата за управување со отпад 

Акција за собирање на пластика, ак-
ција за чистење на градот 

(мапирање и расчистување на дивите 
депонии), неделна агенда на ЈП Комуналец 
за отстранување и спроведување на кабас-
тиот отпад, градежен шут од пред домовите 
на граѓаните со точно определување на кој 
ден каков вид на отпад ќе се подигнува. 
Акцијата има двојна цел и тоа подобрување 
со управувањето на отпадот во Општина 
Битола, како и подобрување на здравите 
навики кај жителите; 

Зголемени инспекциски контроли на 
градилиштата и собирањето на градежен 
шут и зголемени инспекциски контроли на 
субјектите кои управуваат со отпадни гуми 
и отпадни масла 

Активности во урбаните заедници: 
Анкетирање на јавното мислење со 

прашалници на теми од област заштита на 
животната средина и комуналните работи 

Организирање на форуми за дискусија и 
средби со граѓаните 

Едукативни флаери „Намали, искористи, 
употреби“ - зголемување на јавната свест за 
рециклирање и грижење за животната сре-
дина 

Активностите се изведуваат во соработка 
со ЈП Комуналец 

 
Заштита на водите 
 
Чистење на речното корито и потпор-

ните ѕидови од кејот на реката Драгор 
кое се организира секоја година од страна 
на Општина Битола во соработка со јавните 
претпријатија ЈП Комуналец и ЈП Ниско-
градба. На места каде коритото на реката е 
пониско да се преземат дејствија како би се 
исчистило, проширило и подигнало во 
висина како не би настанале прелевање и 
излевање на реката во период на обилни 
врнежи 

Проект Пречистителна станица 
Ги опфаќа отпадните води од Битола, се-

лата Кравари и Долно Оризари, подпелис-
терските села, а со тоа се решава проблемот 
со загадувањето на река Драгор, 

Црна Река и Петтиот Канал. Во наред-
ниот период следува експропријација на 
земјиштето и финалната фаза на изградба на 
пречистителната станица кон крајот на 2020 
година. 

Проект Пречистителна станица во 
Подпелистерието 

Оваа пречистителна станица е една од 
предностите што ги има Општина Битола и 
Националниот парк „Пелистер“, истата 
претставува голем потенцијал за развојот на 
туризмот во Општина Битола. 2020 година 
се очекува да се пушти во употреба. 

 
Заштита на почвите и уредување на 
зелените површини 
 
Акција за нови зелени површини, зелени 

скверови како и одржување на постојните 
Проектот Еко офанзива е прва фаза од 

реализацијата на Проектот од уредување и 
обезбедување на нови зелени површини 
чија реализација ќе се одвива во две фази. 
Конкретните чекори кои ќе бидат дефи-
нирани со овој Проект овозможуваат созда-
вање на нови зелени површини и детски 
паркови на 70% од предвидените локации 
во Програмата. 

Реализација на сквер „Дрвен Пазар“- 
уредување на јавната површина и озе-
ленување, поставување на урбана опрема – 
клупи, осветлување, корпи за отпадоци и 
тезги за продажба на книги, сувенири, 
цвеќе, зачини... 

Нов градски парк во Нова Битола 
Пошумување со иглолисна шума на 

обиколницата Снеговско – Облаковски 
масив простор на падините под манастирот 
Св. Атанас (Стрчин) голините над Лавчан-
ска населба (опфат 18км2 ) 

Создавање на зелени коридори (игло-
лисни дрва) од запад кон исток за вне-
сување на свеж воздух (во должина од 5км) 
како и два појаси како тампон зона меѓу 
индустриската зона и јагленокопот на РЕК 
Битола од едната страна и Град Битола од 
другата (во должина од 12 км) 

Изградба на зелена ограда, односно до 
пресекот со железничката пруга со ниска 
ограда и засадување на зимзелени лилјани 
(4,2км) како и на мостовите на реката 
Драгор и постоечките огради на јавните 
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институции посебно градинките и училиш-
тата 

Изработка на Зелен Катастар во сора-
ботка со ЈП Комуналец 

Отстранување на диво поставените гара-
жи во зоните за колективно домување, изра-
ботка на проектни решенија за уредување 
на истите и трансформација во места со 
исклучителни вредности – решавање на 
паркирањето но и формирање на зелени 
оази со места за одмор и рекреација, детски 
катчиња... 

Уредување на дворните површини во 
колективни и индивидуали станбени 
објекти според Законот за комунални 
дејности и Закон за јавна чистота 

Предлог за фаза I - уредување на двор-
ните површини на колективните станбени 
згради на улица Филип II Македонски. 

 
Заштита од бучава 
 
Воведување на еднонасoчен сообраќа-

ен режим во централното градско подрачје 
Активна имплементација и контрола 

на веќе воведениот сообраќаен режим за 
тешки товарни возила и користење на пос-
тоечките обиколници 

 
Подигнување на јавната свест 
 
Подигнување на јавната свест со реали-

зација на кампањи, проекти, организирање 
на манифестации, одбележување на денови 
од еколошкиот календар, натпревари, де-
филеа, работилници со пропаганден мате-
ријал и слично 

Организирање на еколошки конкурси за 
развојот на екологијата преку наградување 
во повеќе категории: 

• најубаво уреден двор 
• најеколошка компанија 
• најеколошка елка (изработена од кар-

тони, пластични шишиња, хартија) 
• најубава творба на тема екологија каде 

можат да се вклучат најмладите се со цел 
подигнување на јавната свест. 

 
Финансирање на проектите 
предвидени со оваа програма 
Финансирањето на проектите од оваа 

Програма, се врши од средства на: 

Буџетот на РМ; 
Буџетот на Општина Битола – Програма 

Р1-Р10 - Износ: 5.000.000,00 денари конти-
нуирано Јануари-Декември 2020 год; 

Средства на заинтересирани правни и 
физички лица чиишто барања и подрачја на 
интерес се прифатливи за Општината; 

Донации...... 
Меѓународни фондови.... 
 
Реализација на програмата 
 
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период. 

 
Завршни одредби 
 
Во текот на годината, Годишната Про-

грама може да се менува и дополнува, во 
зависност од стратегијата и потребите на 
Општина Битола 

За реализација на оваа Програма е задол-
жена Градоначалник на Општина Битола, 
Комисијата за човекова околина при 
Советот на Општина Битола и Одделението 
за урбанистичко планирање и заштита на 
животната средина на Општина Битола 

Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општина Битола 

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

 
Преглед на потребните финансиски 
средства согласно Планираната 
предлог програма 

1. Субвенционирање на 
инвертер клими 2 000 000 денари 

2. Субвенционирање на 
велосипеди 1 000 000 денари 

3. Субвенционирање на 
чистење на оџаци 1 000 000 денари 

4. Кампања за заштита на 
животна средина 400 000 денари 

5. Катастар на загадувачи 600 000 денари 
 Вкупно: 5 000 000 денари 

Бр.09-181/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план за работа на ЈП „Кому-
налец“ Битола за 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансискиот план за 

работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување на Финансиската програма за 
одржување на јавната чистота на јавните 

површини на територија на Општината 
Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Финансиската програма за одржување на 
јавната чистота на јавните површини на 
територија на Општината Битола за 2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Бито-
ла на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансиската програма 

за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на 

Општината Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на 
Општината Битола за 2020 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.09-181/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Финансиската програма за 
одржување на јавните зелени површини 
на територија на Општината Битола за 

2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансиската програма за одржување на 
јавните зелени површини на територија на 
Општината Битола за 2020 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансиската програма 

за одржување на јавните зелени 
површини на територија на Општината 

Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавните зелени 

површини на територија на Општината 
Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично 

осветлување (тековно одржување – 
замена на живините, натриумовите и 

флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска 

ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за поправка и 
одржување на улично осветлување (тековно 
одржување – замена на живините, натриу-
мовите и флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска ефи-
каснсот на целиот систем за улично освет-
лување) на подрачјето на Општина Битола 
за 2020 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 
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гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 

замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед 

светилки заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативна програма 
за поправка и одржување на улично освет-
лување (тековно одржување – замена на 
живините, натриумовите и флуорецентните 
светилки со лед светилки заради поголема 
енергетска ефикаснсот на целиот систем за 
улично осветлување) на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 

Цапари и Кукуречани за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битола, рурални средини реони 
Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2020 

година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната програ-
ма за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2020 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативната програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола за 2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната про-
грама за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 управување 
со отпад (2020-2022 година) 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за управување со отпад 
(2020-2022 година), донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 
година, донесе 

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

управување со отпад (2020-2022 година) 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за управу-
вање со отпад (2020-2022 година). 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП „Нискоградба“ Битола за 

2020 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Годишниот план и Програма за работа на 
KЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП „Нискоградба“ Битола за 

2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план и 
Програма за работа на KJП„Нискоградба“ 
Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за 
2020 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Планот за работа на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈКП „Водовод“ Битола 
за 2020 година, донесен на седницата на 
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Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈКП „Водовод“ Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 Планот за работа на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Жабени“ Битола за 
2020 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Жабени“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Жабени“ Битола во 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Финансискиот план и програма 
за работата на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план и програма за работата 
на ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инженеринг – Битола за 2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
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. 08-1297/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансискиот план и 

програма за работата на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг – Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план и 
програма за работата на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2020 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Програмата за работа на ЈП за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 

на јавен локален превоз во Општина 
Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈП за изградба и 

одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз во Општина Битола за 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз во 

Општина Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз во 
Општина Битола за 2020 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување Програмата за работа на 
Зоолошката градина Битола во 2020 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на Зоолошката гра-
дина Битола во 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

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

Зоолошката градина Битола во 2020 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Зоолошката градина Битола за 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување Програмата за работа на ЈОУ 
Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола во 

2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈОУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола во 2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2018 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

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

ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола 
во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ 
Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежното 

земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 99 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 
15/15, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 142/16 и 190/16) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општина Битола 
на седницата одржана на ден 25.12.2019 
година, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 

2020 година 

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
Предмет на оваа Програма е располага-

њето и управувањето со градежното зем-
јиште сопственост на Република Северна 
Македонија на територијата на Општина 
Битола што од своја страна вклучува оту-
ѓување на градежно земјиште со јавно 
наддавање и непосредна спогодба, давање 
на земјиштето на долготраен и кратко-
траерн закуп и размена на земјиштето. 

Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 

сопственост на Република Северна Маке-
донија на подрачјето на општина Битола ги 
третира териториите односно опфатите на 
урбанистичките планови каде што земјиш-
тето е во сопственост на Република Северна 
Македонија и каде што согласно Законот за 
Градежно земјиште може да се оствари 
промет на градежното земјиште во рамки и 
на начин определен со Законот за градежно 
земјиште. 

Согласно Одлука за вршење на работите 
за располагање со градежното земјиште 
сопственост на Република Северна Македо-
нија за општина Битола на Владата на 
Република Македонија бр.51-5137/1 од 
28.09.2011 год. Општина Битола од 2011 ги 
врши работите на располагањето со градеж-
ното земјиште остварува промет со градеж-
ното земјиште и приходи по тој основ. 

 
Просторен опфат 
Со ова Програма се дефинира мена-

џирање со градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Северна Македонија што 
се наоѓа на територијата на Општина 
Битола дефинирана според територијалната 
организација на Република Северна Маке-
донија, за време на календарска 2020 
година. 

Во текот на годишната Програмата се 
предвидува предмет на менаџирање со 
градежното земјиште во сопственост на 
Република Северна Македонија да бидат 
градежните парцели што се наоѓаат на 
териториите на: 

• ДУП за ,,АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 
2 и АРМ Четврт 3“ - Битола донесен со 
Одлука на Советот на општина Битола бр 
07-1791/3 од 06.09.2011г 

• Урбанистички План вон Населено 
место „Јужна Индустриска Зона Жабени“ 
општина Битола-измени и дополнувања 
донесен со Одлука на Советот на општина 
Битола бр.07-831/23 од 28.04.2011г 

• ДУП за Станбена населба „Ушици 1 
дел“ измени и дополнувања Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-238/7 од 29.03.2000г. 

• ДУП за ,,дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци Блок 
1“ Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-15/21 од 04.07.2012г. 
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• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“ 
Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-3289/3 од 16 11.2009г 

• ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 
Реонски Центар Запад“ Блок 1 Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-299/21 од 

16. 02.2012г 
• Урбанистички План Вон Населено 

Место за ,,Туристичка населба Нижеполе 
м.в. Чакал општина Битола“ донесен со 
Одлука на Совет на општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за ,,изградба на Винарии на дел од 
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Би-
тола“ донесен со Одлука на Совет на опш-
тина Битола бр.07-2699/14 од 23.12.2010г. 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за ,,комерцијални и деловни на-
мени Граничен премин Меџитлијa КО 
Породин“ Битола донесен со Одлука на 
Совет на општина Битола бр.07-1221/14 од 
30.06.2010г. 

• ДУП за ,,Буковски ливади II дел 
измени и дополнувања“ донесен со Од-
лука на Совет на општина Битола од 
30.09.1988 год. 

• Поединечни нереализирани граде-
жни парцели сопственост на Република 
Северна Македонија што се во опфат на 
детални урбанистички планови на тери-
торија на општина Битола 

 
Законски основ за изработка на 
Програмата 
Законски основ на програмата за упра-

вување со градежното земјиште се: Закон за 
локалната самоуправа (Сл. Весник на РСМ 
5/2002), Закон за градежно земјиште 
(Сл.весник на РСМ бр. 15/15, 44/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16 и 
190/16), чл.70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник бр.10/2005) и Уредба 
за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Север-
на Македонија и висината на посебните 
трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп 

• ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 
и АРМ Четврт 3 Битола 

• Урбанистички План вон населено 
место Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ 
измени и дополнувања општина Битола 

• ДУП за Станбена населба „Ушици 1 
дел“ измени и дополнувања Битола 

• ДУП за дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци Блок 1 
Битола 

• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ“ 
Битола 

• ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 
Реонски Центар Запад“ Блок 1 Битола 

• „Урбанистички План Вон Населено 
Место за Туристичка населба Нижеполе“ 
м.в. Чакал општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за изградба на Винарии на дел од 
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за комерцијални и деловни намени 
„Граничен премин Меџитлија“ КО Породин 
Битола 

Земјиштето во сопственост на Општина 
Битола ќе се продава по цени утврдени во 
Уредба за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Север-
на Македонија и висината на посебните 
трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп што важат на 
денот на продажбата. 

 
Цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-

економски развој на општината преку 
обезбедување просторни услови за развој 
што ќе им овозможат на заинтересираните 
правни и физички лица изградба на сопс-
твени простории за обавување на одредена 
дејност, а со тоа и да придонесат за развојот 
на општина Битола на начин што ќе обез-
бедат вработување на невработени лица и 
обезбедување на подобри услови за живе-
ење од една страна, а од друга страна и да-
вање на можност за користење на располо-
живите ресурси. 

 
Динамика на реализацијата на 
Програмата 
Програмата за 2020 година се планира да 

се реализира во два турнуси 
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Првиот турнус би го опфатил првото 
шестомесечије на 2020 год. и би ги опфатил 
парцелите за отуѓување по пат на јавно 
надавање од оваа Програма. 

Вториот турнус би го опфатил второто 
шестомесечије на 2020 год. 

Постапки за отуѓување на градежно зем-
јиште сопственост на Република Северна 
Македонија започнати по Програма од 2019 
година ќе продолжат во наредната година и 
ќе бидат прикажани во извештајот за реали-
зирани сретства по основ отуѓување на гра-
дежно земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија во 2020 година 

 
Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата 
За реализација на оваа Програма над-

лежна е Комисијата за спроведување на 
постапките за јавно наддавање на градежно 
земјиште сопственост на Република Север-
на Македонија составена од седум лица од 
кои пет се со овластување за располагање со 
градежното земјиште. 

 
Проценка на финансискиот прилив по 
основ на реализација на Програмата 
Се очекува прилив на средства по оваа 

програма 
- од продажба на парцели за индиви-

дуално домување А1 
- од продажба на парцели за домување 

во стамбени згради А2 
- од продажба на парцели за групно 

домување А3 
- од продажба на парцели за трговски 

центри Б1,Б2 
- од продажба на парцели за државни 

институции В4 
- од продажба на парцели за хотелски 

комлекс Б5 
- од продажба парцели за образование и 

култура В1, В3 
- од продажба на парцели за производ-

ство, дистрибуција и сервиси Г 2,3,4 
 
Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на 
Програмата 
Потребни средства за реализација на 

програмата односно само за огласување на 

парцелите во јавните гласила без нивно 
ракламирање изнесува: 

 1.000.000,00 ден 
 
Преодни и завршни одредби 
- Програмата ја усвојува Советот на 

општината. 
- Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по која 
и се донесува. 

- За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на општината. 

- Програмата влегува во сила со денот на 
објавувањето во Службениот гласник на 
општината. 
Бр.09-181/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за реализација 
на Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето на Општина 
Битола од 01.01.2019-31.12.2019 година 

1. ГО ОБЈАВУВАМ Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за реализација на 
Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Северна Маке-
донија на подрачјето на Општина Битола од 
01.01.2019-31.12.2019 година,  донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на  25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 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, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

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

на Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 

сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина 
Битола од 01.01.2019 до 31.12.2019 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реа-
лизација на Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република Се-
верна Македонија на подрачјето на Општи-
на Битола од 01.01.2019 до 31.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата на Општина 

Битола за култура во 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата на Општина 
Битола за култура во 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 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 25.12.2019 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
на Општината Битола за културата во 2020 

година 

1. ВОВЕД 
Со донесување на системските закони 

кои се однесуваат на локалната самоуправа, 
а во контекст на процесот на децентрали-
зација, општините добиваат и надлежност 
која се однесува на задоволување на кул-
турните права и потреби на граѓаните. 
Општинските културни активности и актив-
ностите на локалните културни установи и 
здруженија на граѓани во непосреден кон-
такт со граѓаните многу попрецизно ќе ги 
откријат нивните културни потреби и 
формите за нивно задоволување, со што ќе 
го направат културниот живот во Општи-
ната побогат, поразновиден, подинамичен и 
поквалитетен. 

 
2. ЦЕЛИ / ПРИОРИТЕТИ НА 

ПРОГРАМАТА 
2.1 Основни цели / приоритети 
Основни цели на Програмата на 

Општина Битола од областа на културата: 
1. Доближување на културата до сите 

граѓани. 
– Преку оваа цел треба да им се овоз-

можи на сите граѓани на Општина 
Битола рамноправно да учестуваат 
како творци и како корисници, во кул-
турата и во културните случувања. 

2. Поттикнување на современото тво-
рештво, со посебен фокус на културните 
потреби на младите. 

– Земајќи ја во обзир перспективата на 
културниот развој, особен фокус ќе 
биде ставен на обезбедувањето мате-
ријални претпоставки за творештво и 
задоволувањето на културните потре-
би на младите. Ќе се поддржуваат и ќе 
се охрабруваат истражувата и 
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потребата по нови изразни средства, 
ќе се подржуваат експериментите и 
користењето нови медиуми на естет-
ска експресија, како и проектите и 
установите што се занимаваат со 
продукција и ширење на културни 
содржини и вредности за младата 
популација. 

2.2 Специфични цели / приоритети 
– Промовирање на европски вредности 
– Стимулирање на креативното тво-

рештво и изразување на 
– младите 
– Развивање на натпреварувачки дух кај 

младите 
– Интерактивно искуство кај младите 
– Поддршка на визуелната уметност 
– Соработка со уметници-креативци од 

Општина Битола 
– Унапредување на соработката со 

националните институции 
– од областа на културата 
– Инклузија на деца со посебни потреби 

во областа на културата 
 
3. ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 

КУЛТУРАТА КАКО РЕСУРС ЗА 
РАЗВОЈ 

Според новите концепции културата се 
третира како развој. 

За да може културата да го облагородува 
и да го подига квалитетот на живот, за да 
биде елемент и орудие на општествениот 
развој, неопходно е самата постојано да се 
ревитализира и да се развива, за да може да 
обезбеди духовна и економска репроду-
кција. Културата и творештвото не можат 
во целост да ја обезбедуваат својата еко-
номска репродукција на пазарот. Прво, 
заради тоа што голем број културни деј-
ности (заштита на спомениците на култу-
рата, библиотекарство, кинотечна и музеј-
ска дејност) по својата природа се непро-
фитни и второ, нашиот пазар е мал и огра-
ничен и не може од продажба на културни 
производи да се оствари доволен профит кој 
би ја обезбедувал економската репродук-
ција на културата. 

Искористувањето на културата како ре-
сурс за развој, претпоставува дека таа нема 
да се однесува само на интимниот свет на 
уметноста. Културата, како начин на 

живеење, е и човеков однос кон другите, 
кон животната околина и кон природата. 
Брзите промени предизвикани од научно-
технолошката револуција и од индустријали-
зацијата, потоа непромислената урбанизација 
и демографските промени, како и некон-
тролираното искористување на природните 
богатства, доведе до ерозија на животната 
средина. На фонот на еколошките ини-
цијативи кои се залагаат за ревитализација на 
животната средина, оваа програма ќе пот-
тикнува акции за нивна надградба и есте-
тизација на просторот, преку оживување на 
старите градски јадра, преку освојување на 
нови простори за културни случувања, преку 
опустошените рурални средини, преку 
хортикултурно уредување и тн. 

Проширувањето на подрачјето на кул-
турата ќе се одвива и низ развојот на кул-
турниот туризам. Со културниот туризам се 
афирмира и промовира културното наслед-
ство на домашната и на странската публика, 
а поврзувајќи се со една економска дејност, 
културата ќе остварува финансиска добив-
ка, ќе се потпомага себеси и својот развој, а 
ќе се остварува и меѓународната афирма-
ција на земјата и општината. Ќе се создадат 
услови кои ќе го олеснат социо-економ-
скиот развој на нашата општина, преку 
искористување на културното наследство, а 
ќе се создадат економски гранки кои ќе се 
базираат на културата, ќе се зголеми ефи-
касноста на локалната власт – општината во 
управувањето со културното богатство, 
преку воспоставување заеднички актив-
ности, здружување и партнерство помеѓу 
јавниот и приватниот сектор, што ќе соз-
даде соодветни локални и развојни страте-
гии, развивање на менаџмент на локално 
ниво, подобрување на состојбата и презен-
тацијата на културата и културното 
богатство. 

Економската основа и материјалните 
претпоставки на културниот развој ќе се 
прошируваат и со обезбедување вонбуџет-
ски извори на финансирање: успешни до-
машни и странски компании, меѓународни 
фондации што финансираат културни 
проекти, спонзорства. 

Ви ја доставуваме на Ваше внимание и 
разгледување предог Програмата за 
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активности во областа на културата на 
Општината Битола за 2020 година. 

 
4. ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА 

ПРОГРАМАТА 
- Во текот на 2020 година ке се органи-

зираат следниве настани: 
4-ти Ноември - Ден на ослободувањето 

на Битола кој се одбележува со Програма од 
неколку денови со повеке културно 
уметнички и спортски активности кои се 
одвиваат на повеке локации низ Битола. 

Време на реализација: Ноември 2020 
година 

Буџет: 1 000 000 денари 
ИФФК „Брака Манаки“ – Интернацио-

налниот Фестивал на Филмската Камера 
„Брака Манаки“ се одржува традиционално 
веке 40 години. 

Време на реализација: Септември 2020 
година 

Буџет: 400 000 денари и хотелско сместу-
вање за фестивалските гости 

Нова Година - Организиран дочек на 
Нова Година на плоштад со пригодна 
програма. 

Време на реализација: Декември 2020 
година 

Буџет: 1 000 000 денари 
„Интерфест“ - Интернационален Фести-

вал на сериозна музика 
Време на реализација: Октомври 2020 

година 
Буџет: 260 000 денари 
„Илинденски денови“ - Интернацио-

нален Фестивал на традиционални народни 
песни и игри. 

Време на реализација: Јули 2020 година 
Буџет: 300 000 денари 
„Мал битолски Монмартр“ – Детско 

ликовно студио 
Време на реализација: Мај 2020 година 
Буџет: 250 000 денари 
„Камера 300“ - Фестивал на краткоме-

тражен аматерски документарен филм. 
Време на реализација: Ноември 2020 

година 
Буџет: 100 000 денари 
Графичко триенале - Меѓународно гра-

фичко триенале кое се организира на секои 
три години во Битола, на кое учествуваат 

голем број светски имиња од ликовната 
графичка уметност. 

Денот на Европа - Секоја година се 
одбележува со пригодна програма во сора-
ботка со Делгација на ЕУ во Македонија и 
училиштата од на шиот град. 

Време на реализација: Мај 2020 година 
Буџет: 20 000 денари 
Чествување на патронот на Битола Св. 

Нектариј Битолски 
Време на реализација: Декември 2020 

година 
Буџет: 100 000 денари 
Чествување на 8 септември – Со при-

годна програма се чествува независноста на 
Македонија 

Битола отворен град – Интернацио-
нален младински арт фестивал 

Време на реализација: Јуни 2020 година 
Буџет: 600 000 денари 
Фестивал на монодрама - Театарски 

претстави 
Време на реализација: Мај 2020 година 
Буџет: 130 000 денари 
Шекспир Фестивал - Интернационален 

театарски фестивал со учесници од Европа 
и светот. 

Време на реализација: Јуни 2020 година 
Буџет: 1 000 000 денари 
Семакедонска средба - Погранична 

средба на Македонците од Егејскиот дел на 
Македонија 

Време на реализација: Август 2020 го-
дина 

Буџет: 
Денот на планетата Земја - Пренесу-

вање на порака за здрава и еколошки чиста 
средина преку културна манифестација 

Фестивал на музиката од светот 
Време на реализација: Ноември 2020 

година 
Буџет: 100 000 денари 
Широк сокак во бело 
Време на реализација: Август 2020 година 
Буџет: 300 000 денари 
Одбележување на 60 години Македон-

ско Научно Друштво Битола 
Време на реализација: Април 2020 

година 
Буџет: 375 000 денари 
Соработка меѓу Општина Битола и 

збратимените градови (од други држави) 
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во областа на културата - Градењето на 
пријателство помеѓу општините е основа за 
воспоставување на блиска соработка во 
повеќе области од интерес на граѓаните кои 
живеат на подрачјето на тие општини. Ќе се 
оствари соработка во културата помеѓу овие 
општини кои веќе имаат потпишано 
протоколи за збратимување и соработка. 

Нови културни активности и мани-
фестации – Покрај веќе постоечките кул-
турни манифестации, секогаш постои мож-
ност за создавање нови културни манифес-
тации, се со цел да се збогати културното 
живеење во нашиот град (општината). 
Општината Битола ги прифака сите нови 
идеи кои придонесуваат за промовирање на 
градот и културата. 

Таков е примерот со добивање на сред-
ства за ентериерно уредување на киното 
Манаки. 

Општина Битола (култура) аплицираше 
до Министерство за култура на повикот за 
капитални инвестиции и доби средства во 
износ од 8 637 607 денари за ентериерно 
уредување на киното Манаки. Киното Ма-
наки до крајот на 2019 година ќе биде 
готово со целосно изработен ентериер. 
Понатаму со проектот „Кинокултура“ќе се 
набави мобилна кино опрема, а туристичко 
информативниот центар кој истотака треба 
се имплементира од овој проект се планира 
да се смести во фоајето на кино Манаки. 

Регионална соработка - Општина Би-
тола ја зајакнува релацијата и ја продлабо-
чува соработката со другите општини во 
реализирање на проекти во регионална 
соработка. 

Меѓународна соработка – Општина 
Битола ја зајакнува релацијата и продла-
бочува соработката со збратимените градо-
ви, институции и општини од другите земји 
и учествува во реализирање на проекти во 
меѓугранична соработка. 

Општина Битола од Интерег ИПА Про-
грамата за прекугранична соработка 
„Грција – Северна Република Македонија 
2014 – 2020“ има добиено Проект „КИНО-
КУЛТУРА“ ( CINECULTURE – CNI – S.O 
1.3 – SC 005) во износ од 197 530 Евра. Од 
овие средства треба да се набави: мобилна 
кино опрема, да се инсталира туристички 
информативен центар, да се изработи 

студија за валоризација на културно-
историско наследство во Општина Битола 
(стариот театар, стара битолска чаршија и 
културно историски споменици), да се 
изработи 3Д виртуелна прошетка и през-
ентација на културно-историското наслед-
ство, печатен материјал (флаери, мапа со 
културно наследство и др материјали за 
туристичка промоција на Битола) 

Поддршка на млади таленти и самос-
тојни уметници 

Саеми – Презентација на општината 
Битола на саеми во земјата и странство. 

Соработка со уметници и организи-
рање работилници - Се однесува на сора-
ботка на сите видови уметници и нивни 
здруженија и установи на локално ниво, од 
сите видови уметност, како и негување на 
фолклорот, занаетчиството и слични кул-
турни врдности. 

Печатење на општински рекламен 
материјал, кој не е опфатен во претходните 
точки, а произлегол како потреба во текот 
на 2020 година. 

За одредени активости што не се содр-
жани во Програмата, а за кои што Советот 
на Општина Битола, на предлог на Градо-
началникот, ќе процени дека по својата 
актуелност и квалитет предизвикуваат по-
широк јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Битола. 

Прегледот на потребните финансиски 
средста за реализација на Програмата е 
составен дел на оваа програма. 

 
5. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА 
Освен со финансиски средства Општина 

Битола културните манифестации (за кои ќе 
смета дека се во интерес на пошироката 
јавност) ќе ги помага и со: 

– Доделување награди и признанија 
– Обезбедување на техничка и друга 

помош 
– Учество на промотивни и протоко-

ларни средби 
По завршувањето на проектите секој реа-

лизатор е должен до Советот на Општина 
Битола да достави Извештај за реализација 
на одобрените средства. 

Напомена: Планираните средства се 
само за програмски активности 
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1. ФИНАНСИРАЊЕ 
Финансирањето на активностите 

утврдени со оваа Програма во износ од 
8 000 000 денари (К4 8 000 000 денари) е 

предвидено со Буџетот на Општина Битола 
за 2020 година. 
Програ-

ма за 
култура 

Ставка Опис на 
ставката 

Планирани 
средства 

 
К4 

 
425990 

Други 
договорни 
услуги 

1 800 000 

 
К4 

 
426990 

Други 
оперативни 
расходи 

3 500 000 

 
К4 

 
464990 

Разни 
трансфери 

2 700 000 

 Вкупно 8 000 000 
 
Структурата на поединечните трошоци 

во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе ја определува Комисија составена од 
општинската администрација и стручни 
лица, а истите ќе бидат одобрени од Градо-
началникот, врз основа на прибирање по-
нуди за соодветни културни настани. 

Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола 
Бр.09-181/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за јавни 
дејности (образование) во Општина 

Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за јавни деј-
ности (образование) во Општина Битола за 
2020 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 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 25.12.2019 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за јавни дејности (образование) во 

Општина Битола за 2020 година 

Врз основа на член 157 и член 158 од 
Законот за основно образование и член 101, 
101 – а и 102 од Законот за средно образо-
вание со програма се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 
согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

За програмата Н1 – основно образование 
во буџетот на Општина Битола за 2020 
година се издвоени вкупно 42.621.998 де-
нари од кои 32.286.152 денари за комунални 
услуги, греење, комуникација и транспорт, 
3.195.173 денари за материјали и ситен 
инвентар, 272.612 денари за поправки и 
тековно одржување, 6.491.215 денари за 
договорни услуги и 376.846 денари за други 
тековни расходи. Додека од Министерство 
за образование како дотации за Н1 – осно-
вно образование се издвоени вкупно 
414.381.000 денари, од кои 409.391.241 
денари за плати и надоместоци и 4.989.759 
денари за договорни услуги. 

За програмата Н2 – средно образование 
од Министерство за образование и наука 
како дотации се издвоени вкупно 
258.600.000 денари од кои 206.978.540 де-
нари се за плати и надоместоци, 22.971.990 
денари за комунални услуги, греење, кому-
никација и транспорт, 3.390.000 денари за 
материјали и ситен инвентар, 4.515.000 за 
поправки и тековно одржување, 20.039.470 
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за договорни услуги, 705.000 денари за 
други трековни расходи. 

Средства во износ од 2.500.000 денари се 
обезбедени за рефундирање на трошоците 
за превоз на ученици во основно и средно 
образование. 

Средства во износ од 3.500.000 денари се 
обезбедени за субвенционирање на линии 
од општинскиот линиски превоз на патници 
во Општина Битола и на линиите до/од 
руралните средини во подрачјето на 
Општина Битола. 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
Програмата јавни дејности (образование ) во Општина Битола 

За 2020 година 
 

Р.бр. Програма Ставка Опис Буџет Дотации 
1 Н1 401130 Основни плати  273.873.080 
2 Н1 401310 Персонален данок на доход од плата  23.107.288 
3 Н1 402110 Основни придонеси за ПИО  75.168.714 
4 Н1 402210 Основни придонеси за здравство  30.282.039 

5 Н1 402220 Основен придонес за професионално 
заболување  2.047.180 

6 Н1 402310 Основни придонеси до Агенцијата за 
вработување  4.912.940 

7 Н1 421110 Електрична енергија 6.106.281  
8 Н1 421120 Водовод и канализација 2.284.328  
9 Н1 421130 Ѓубретарина 1.837.726  

10 Н1 421190 Други комунални такси и услуги 119.468  
11 Н1 421220 Дрва 1.994.429  
12 Н1 421240 Течни горива 19.370.633  
13 Н1 421440 Транспорт на луѓе 573.287  
14 Н1 423110 Канцелариски материјали 569.278  
15 Н1 423610 Наставно-образовни помагала 1.090.448  
16 Н1 423710 Средства за одржување на хигиена 537.206  
17 Н1 423720 Материјали за разни поправки 998.241  

18 Н1 424230 Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 272.612  

19 Н1 425490 Други здравствени услуги 1.378.294  
20 Н1 425760 Превозни услуги во образованието 5.112.921 4.989.759 
21 Н1 426410 Објавување на огласи 376.846  
22 Н2 401130 Основни плати  137.847.396 
23 Н2 401310 Персонален данок на доход од плата  12.545.273 
24 Н2 402110 Основни придонеси за ПИО  37.808.379 
25 Н2 402210 Основни придонеси за здравство  15.277.272 

26 Н2 402220 Основен придонес за професионално 
заболување  1.029.555 

27 Н2 402310 Основни придонеси до Агенцијата за 
вработување  2.470.665 

28 Н2 421110 Електрична енергија  6.200.000 
29 Н2 421120 Водовод и канализација  2.840.000 
30 Н2 421130 Ѓубретарина  1.402.000 
31 Н2 421190 Други комунални такси и услуги  104.000 
32 Н2 421220 Дрва  50.000 
33 Н2 421240 Течни горива  11.825.990 
34 Н2 421440 Транспорт на луѓе  550.000 
35 Н2 423110 Канцелариски материјали  810.000 
36 Н2 423610 Наставно-образовни помагала  700.000 
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37 Н2 423710 Средства за одржување на хигиена  630.000 
38 Н2 423720 Материјали за разни поправки  660.000 
39 Н2 423810 Ситен инвентар  590.000 
40 Н2 424210 Одржување на згради  4.020.000 

41 Н2 424230 Дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација  195.000 

42 Н2 424420 Поправки и одржување на софтверска и 
хардверска опрема  300.000 

43 Н2 425490 Други здравствени услуги  930.000 
44 Н2 425760 Превозни услуги во образованието  18.379.470 
45 Н2 425970 Консултантски услуги  340.000 
46 Н2 425990 Други договорни услуги  390.000 
47 Н2 426310 Семинари и конференции  380.000 
48 Н2 426410 Објавување на огласи  325.000 
49 А0 464990 Други трансфери 2.500.000  
50 Е0 421440 Транспорт на луѓе 3.500.000  

   Вкупно: 48.621.998 672.981.000 
 
 
Програмата овозможува буџетско следе-

ње, транспарентност и ефикасност на обез-
бедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина Би-
тола, а ќе се применува до крајот на годи-
ната, односно до донесување на Програмата 
за 2021 год. 
Бр.09-181/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за 

активностите во областа на спортот и 
младите во Општината Битола за 2020 

година 

1. Ја објавувам Програмата за актив-
ностите во областа на спортот и младите во 
Општината Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.12.2019 год., 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активностите во областа на спортот и 
младите во Општината Битола за 2020 

година 

Вовед 
Спортот претставува секоја форма на 

физичка активност преку повремени и/или 
организирани учества и цели кон изразу-
вање и подобрување на физичката подготве-
ност и менталната благосостојба, создава 
социјални врски или пак постигнува резул-
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тати во натпреварување на сите нивоа. 
Спортот придонесува за личен и социјален 
развој преку креативни активности, рекреа-
тивни ангажмани и градење на здрави жи-
вотни навики кај индивидуите, а особено 
оваа активност помага за физичка и ментал-
на благосостојба кај младите луѓе. 

Нашата визија е да се унапреди родовата 
рамноправност во спортот како на локално 
така и на државно ниво. Сметаме дека во 
блиска иднина Општина Битола во своите 
програми, стратегии како и преку низа дру-
ги мерки треба да овозможи подеднакво 
вклучување на женските спортисти исто 
како и машките спортисти и да се создадат 
оптимални услови за спортување како на 
едните така и на другите. Потребно е 
постојано да се следат и идетификуваат 
можностите за влијаење на политиките на 
локално и национално ниво, подготвување 
на препораки за надминување на родовата 
дискриминација во спортот и подобрување 
на домашната законска легислатива и 
стратешките документи. 

Меѓу нашите цели исто така се и воспо-
ставување на дијалог помеѓу општината и 
младите и институционален развој за пра-
шањата поврзани со нив при што се продла-
бочува начинот на вклучување на младите 
во локалната заедница 

 
Законски рамки според кои се подгот-
вува самата програма 
Програмата за активностите во областа 

на спортот и младите во Општина Битола за 
2020 е направена врз основа на основните 
одредби од Законот за спорт и Законот за 
локална самоуправа. Во областа на спортот 
надлежностите на општините во смисла на 
овој закон, се: 

- развојот на масовниот спорт и рекреа-
тивните активности на граѓаните, опфатен 
во програмите на спортските и спортско 
рекреативните клубови, во реализација на 
училишниот и студентскиот спортски сис-
тем, спортот за сите, а особено спортско-
рекреативните активности на лица со по-
себни потреби; 

- организирање на спортски приредби и 
манифестации, поддржување на систем на 
натпревари на општинско ниво, во одредени 
спортови и категории, поддржување на 

традиционалните спортски натпревари и 
манифестации, од национален и меѓу-
народен карактер, поддржување на училиш-
ниот и студентскиот систем на натпревари, 
системот на манифестации и форми на 
натпревари за лица со посебни потреби, 
како и масовните спортско-рекреативни ак-
тивности на граѓаните; 

- одржувањето и изградбата на објекти за 
спорт, утврдување на мрежата на спорт-
ските објекти, нивно класифицирање, одр-
жување, користење и опремување, плани-
рање и изградба на современи спортски 
објекти и определување на рекреативни 
зони за масовно спортување; 

- поддршка и унапредување на спортот, 
спортските клубови и професионалните 
спортски клубови регистрирани на по-
драчјето на општините; 

- поддржување на општинските сојузи, 
како највисока форма на организирање, ис-
кажана во сублимирање на активностите и 
потребите на спортските клубови на по-
драчјето на општината, обезбедувајќи прос-
торни, материјални и кадровски услови за 
нивно функционирање. 

Спортот е дел и од Уставот на РМ каде 
во член 47 став 5 се вели „Републиката ги 
поттикнува и помага техничката култура и 
спортот“, следствено на тоа спортот треба 
да биде непроменлив сегмент од развојот на 
секоја генерација. 

 
Цели на програмата 
Главни цели на програмата за активности 

во областа на спортот и младите во Опш-
тина Битола за 2020 е афирмирање на Опш-
тина Битола како развиена спортска опш-
тина која создава услови за развој и поддр-
шка на програмите за спорт и спортско-
рекреативните активности. 

Општината преку организациската поста-
веност на активностите во областа на 
спортот ќе придонесе за зголемување на 
опфатот со спорт на младите, жените и на 
лицата со посебни потреби. Младите голем 
дел од своето време го поминуваат гледајќи 
телевизија или пред компјутер, каде нес-
весно се подложени на делување кое дове-
дува до негативен одраз врз повеќе сегмен-
ти од нивниот живот. Одговорност на 
општината е да се грижи за позитивно 
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насочување на младите луѓе и нивно 
образување кон градење позитивни навики 
во однос на нивното целовкупно општес-
твено делување, а со тоа и превенција од 
денешните пороци. 

Реализацијата на програмите и проектите 
во делот на развој на спортско-рекреати-
вните активности односно „Спорт за сите“ 
ќе придонесат поголема масовност и мож-
ност на граѓаните за учество и стекнување 
на основните спортски вештини како што се 
моториката, спортското здравје итн. 

Преку организирањето на систем на нат-
превари и други спортски манифестации ќе 
се создаваат услови за настапи во земјата и 
во странство на наши истакнати спортисти 
и на млади спортски надежи како и развој и 
поддршка на програмите за спорт и рекреа-
ција на лицата со инвалидитет и лицата со 
интелектуална попреченост и пречки во 
развојот. 

Општина Битола преку поддршка на 
вакви спортски настани во иднина ќе при-
донесе за популаризација на спортот и дос-
тојно репрезентатирање на можностите и 
потенцијалите на општината. 

 
Методологија 
Спортските натпревари и манифестации 

ги организираат и реализираат спортските 
клубови/здруженија и националните спорт-
ски федерации. Спортски манифестации 
можат да организираат и други правни лица 
што вршат дејност спорт, физички и правни 
лица, установи и претпријатија во областа 
на воспитанието и образованието, угости-
телството и туризмот, под услови утврдени 
со Законот за спорт. 

Вреднувањето на доставените програми 
се одредува врз основа на: 

- остварени спортски резултати (клубови 
кои се натпреваруваат во највисоката лига 
на натпревари или клубови кои што имаат 
поединци со остварен висок пласман прво, 
второ или трето место на официјалните 
Европски и Светски Првенства) 

- број на учесници во активностите или 
манифестациите во поднесените програми и 
проекти 

- број на жени кои се вклучено во спорт-
ските активности 

- број на лица со посебни потреби кои се 
вклучени во спортските активности 

- број на земји учеснички 
- манифестацијата да е во календарот на 

спортската федерација 
- манифестацијата да е во календарот на 

меѓународната спортска асоцијација, со ста-
тус и категорија на меѓународен натпревар 
и сл. 

Апикантот за добивање на финансиски 
средства од Програмата за активности во 
областа на спортот и младите во општина 
Битола може да аплицира само за една 
активност од Програмата (јавен повик, 
манифестација, дополнителна активност 
итн.). 

Доколку ист апликант се јавува во 
повеќе од еден спортски клуб/здружение 
тогаш се евалуира спортскиот клуб/здру-
жение со повисоките резултати, а во 
одредувањето на висината на добивање 
на финансиски средства се зема во 
предвид и дополнителниот ангажман на 
апликантот. 

 
Вредности и принципи на програмата 
за активности во областа на спортот и 
младите во општина Битола за 2020 
Основи вредности и принципи врз кои се 

темели Програмата за активности во 
областа на спортот и младите во Општина 
Битола за 2020 се: 

Одговорност - работење во согласност 
со законската регулатива, организирање на 
сите аспекти во насока на долгорочен развој 
и унапредување на спортот како и конти-
нуирано создавање услови за спортување. 

Развој - континуирана поддршка на 
спортските клубови/здруженија за реализа-
ција на програмите и проектите и создавање 
на можности за омасовување на спортот и 
зголемување на бројот на спортисти кои се 
занимаваат со спортски активности на сите 
нивоа како и унапредување на инфраструк-
турните капацитети за подобрување на 
условите за тренинг. 

Транспарентност - отворен пристап кон 
сите апликанти и учесници тангирани од 
програмата, транспарентно и одговорно 
управување со финасиските средства. 

Еднаков третман - општина Битола во 
својата Програма почитува еднаков третман 

 



ПОНЕДЕЛНИК 30.12.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 24  –  СТР. 27 

на сите чинители. Да се осигураат, во рам-
ките на своите одговорности, дека жените и 
мажите, момчињата и девојчињата како и 
лицата со посебни потреби имаат еднакви 
можности и достапност за спортување и 
рекреација до сите спортски објекти. 

Пристапност до објектите за спорт - 
општина Битола на спортистите им овозмо-
жува користење на спортските сали за 
спортски тренинзи без надомест и тоа во 
професионалниот спорт кај оние кои што се 
натпреваруваат во највисоките првенствени 
лиги, а кај аматерскиот спорт на спортски 
клубови/здруженија кај кои поединци имаат 
остварено највисоки спортски резултати од 
официјални Европски и Светски Првенства 
(I, II III место) и тоа признати од нацио-
налните спортски федерации во конти-
нуитет од неколку години. 

Промоција - спроведување кампања за 
промоција на спортот помеѓу младите луѓе 
како фактор за здрав и квалитетен живот. 
Активација на младите и зголемување на 
обемот на вклучување во спортски 
активности во нивното слободно време. 

 
Активности за реализација на 
Програма за активности во областа на 
спортот и младите во општина Битола 
2020 година 
Програмата за активности во областа на 

спортот и младите во општина Битола се 
определува со усвојувањето на буџетот од 
страна на Совет на Општина Битола со 
вкупна вредност 32,100,000.00 денари од 
општина Битола и вкупна вредност 
30,588,119.00 денари од донации. 

Оваа Програма и активностите во неа ќе 
се дополнуваат согласно потребите кои ќе 
произлезат во тековната 2020 година, но 
активностите кои што се предвидени во неа 
се одделени во пет основни ставки, како 
што следува: 

Програмата за активностите во областа 
на спортот се состои од активности за: 

1. Поддршка и унапредување на спортот, 
спортските клубови/здруженија и индиви-
дуални спортисти кои егзистираат на 
подрачјето на Општина Битола. 

Општина Битола ќе ги поддржува актив-
ностите на спортските клубови и индивиду-
ални спортисти регистрирани на подрачјето 

на Општина Битола преку објавување на 
Јавен повик за доделување на финансиски 
средства од Буџетот на општина Битола на 
спортски здруженија и спортисти, а сред-
ствата ќе се доделуваат согласно Методо-
логија за определување на критериуми за 
доделување на финасиска помош на спорт-
ски здруженија и индивидуални спортисти 
од буџетот на Општина Битола. 

2. Поддршка и развој на училишен спорт 
со реализирање на спортски активности и 
систем на натпревари на учениците. 

Во насока на унапредување на училиш-
ниот спорт општина Битола ќе ги финан-
сира програмите, проектите и спортските 
активности на учениците и на младината, со 
посебен акцент на реализирање на спортски 
активности и натпревари на учениците од 
основните и средните училишта на подрач-
јето на општина Битола. 

3. Поддршка на рекреативни активности 
на граѓаните и рекреативни активности на 
лица со посебни потреби. 

Општина Битола ќе поддржува програми 
и проекти за масовен рекреативен спорт на 
граѓаните и на лицата со посебни потреби 
во општината. Рекреативниот спорт треба 
да му овозможи на секој граѓанин согласно 
неговите потреби и можности активно вклу-
чување во спортскиот живот на општината. 

4. Поддршка на традиционални манифес-
тации, хуманитарни манифестации и мани-
фестации од особен интерес на општина 
Битола. 

Општина Битола ќе ги финансира мани-
фестациите од локален, регионален, нацио-
нален и меѓународен карактер кои се во ин-
терес на развојот на спортот во општината 
со цел зачувување на континуитетот 

5. Поддршка на дополнителни програми 
и проекти на останати спортски организа-
ции и спортски друштва кои се од интерес 
на Општина Битола. 

Општина Битола ќе ги поддржува про-
фесионалните акционерски друштва кои ја 
претставуваат општината на меѓународната 
спортска сцена, спортско-рекреативни ак-
тивности на лица со посебни потреби, жен-
ски спортски здруженија како и спортски 
здруженија/клубови кои немаат матични 
спортски федерации. 
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6. Предлог Мерки: 
 
Изготвување на Стратегија за спорт 
Стратегијата за спорт ќе предвиди 

конкретни чекори и насоки за развој на 
спортот, врз основа на дефинираната стра-
тегијата понатаму ќе се овозможи многу 
поголема ефикасност и координација на 
различните институции одговорни за реали-
зација на мерките предвидени во оваа стра-
тегија кои треба редовно и целосно да ја 
следат состојбата со развојот на спортот. 
Потребна е евалвација на вложените сред-
ства наспрема резултатите и бројот на вклу-
чени спортисти и дефиниран стратешки 
план за користење на финансиските сред-
ствата на локалната самоуправа кои во 
иднина треба да се насочуваат кон масовни 
спортови за младите и граѓаните, а поретко 
за професионалните спортови. 

 
Изготвување на Стратегија за млади 
Стратегијата за млади на Општина Би-

тола ќе предвиди конкретни чекори за 

развој на младинскиот сектор во општината 
со цел истиот да биде платформа за пого-
лемо учество на младите во сите локални 
процеси. Во рамките на оваа стратегија се 
предвидува вклучување на граѓанскиот сек -
тор во креирањето на локалните политики, 
вклучително и во планирање и изработка на 
стратешките документи во области во над-
лежност на локалната самоуправа. Со оваа 
стратегија општина Битола има за цел да го 
унапреди вклучување на граѓанскиот сектор 
во процесите на планирање, спроведување и 
следење на локалните политики. 

Носители на мерките предвидени во Про-
грамата се општина Битола, Агенција за 
млади и спорт, Министерство за образова-
ние и наука, Влада на Република Македо-
нија, единици на локална самоуправа, 
спортски федерации, Факултет за физичко 
образование,спорт и здравје, образовни 
институции, граѓански организации,бизнис 
сектор. 

 

 
 
 
 

Акционен план 
 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 

Ресурси Индикатори 

1. ЈАВЕН ПОВИК 

1.1. 
 

Општина 
Битола ќе ги 
поддржува 
активностите на 
спортските 
клубови/ 
здруженија 
регистрирани на 
подрачјето на 
општина Битола 
Општина 
Битола ќе ги 
поддржува и 
индивидуалните 
спортисти кои 
со своите 
резултати 
достојно ја 
претставуваат 
општината на 
репрезентативно 
ниво 

Општина 
Битола 
Комисија за 
млади и спорт 
Комисија за 
финансии и 
буџет 

Објавување на Јавен 
повик за 
доделување на 
финансиски 
средства од Буџетот 
на општина Битола 
за спортски 
клубови/здруженија. 
Критериумите за 
висината на 
финансиските 
средства ќе ги 
одреди Комисијата 
за млади и спорт од 
Совет на општина 
Битола и 
Комисијата за 
евалуација на 
барања за 
финансиски 
средства од 
општинската 
администрација 
Поддршката треба 
да се заснова врз 
основа на реални 
параметри и 
потврдa од страна 
на матичните 
национални 

Општина Битола обезбедува 
финансиска поддршка за 
реализација на програмите на 
спортските 
клубови/здруженија.Подносителот 
на програмата треба да достави: 
- програма или проект за 
активностите во областа на 
спортот кои што ги планираат да 
ги остварат во тековната година 
- извештај за финансиските 
средства доколку им биле 
доделени во претходната година ( 
пропратна документација за 
потрошените средства) 
- финансиски план и динамичен 
план за користење на средствата 
- спортскиот клуб/здружение 
треба да биде регистриран 
согласно Законот на здруженија 
(тековна состојба не постара од 6 
шест месеци) 
- бројот на спортисти и спортски 
екипи кои што ќе настапат 
согласно програмата 
- доказ дека активно учествува во 
натпреварувањата кои се 
организирани од програмите на 
соодветните спортските 
федерации при Агенцијата за 

2020 2,000,000.00 
ден. 

-Број на спортски 
клубови/здруженија 
кои што добиле 
финансиска 
поддршка 
-Постигнати 
спортски резултати 
и нивното 
рангирање во 
матичните 
федерации во АМС 
-Број на спортисти 
кои што добиле 
финансиска 
поддршка 
-Постигнати 
спортски резултати 
на репрезентативно 
ниво 
 

 
1.2 
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федерации во која 
членува. 
Објавување на Јавен 
повик за 
доделување на 
финансиски 
средства од Буџетот 
на општина Битола 
за индивидуални 
спортисти. 
Критериумите за 
висината на 
финансиските 
средства ќе ги 
одреди Комисијата 
за млади и спорт од 
Совет на општина 
Битола и 
Комисијата за 
евалуација на 
барања за 
финансиски 
средства од 
општинската 
администрација 
Поддршката треба 
да се заснова врз 
основа на реални 
параметри и 
потврдa од страна 
на клубовите дека е 
член на истиот. 
 

млади и спорт согласно 
Законските регулативи. 
- здружението да биде со седиште 
во општина Битола 
Општина Битола обезбедува 
поддршка за постигнатите 
спортски резултати на 
индивидуалните спортисти. 
Право на финансиски средства 
(стипендија) имаат: 
- секој ученик или ученичка жител 
или жителка на Општина Битола 
-редовен или вонреден ученик или 
ученичка во средно училиште на 
подрачјето на Општина Битола 
-активен спортист/ка, член/ка на 
спортски клуб од подрачјето на 
Општина Битола регистриран во 
матичната национална спортска 
федерација 
-репрезентативци во 
индивидуални спортови 
-репрезентативци во екипни 
спортови 
-високи спортски резултати во 
претходната 2019 година и во 
2020 година се до завршувањето 
на Јавниот повик 
 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

2. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Традиционални 
манифестации 
Манифестации 
од особен 
интерес 
Хуманитарни 
манифестации 

Општина 
Битола 
Комисија за 
евалуација на 
барање за 
финансиски 
средства 

Општина Битола ќе 
ги финансира 
спортски приредби 
и манифестации од 
локален, 
регионален, 
национален и 
меѓународен 
карактер, со цел 
зачувување на 
континуитетот на 
вакви манифестации 
за кои има интерес 
од страна на 
граѓаните и кои се 
во интерес на 
развојот на спортот 
во општината. 
 

Организаторот на спортската 
манифестација кој конкурира за 
добивање на средства од буџетот 
на Општина Битола доставува: 
- програми и проекти за 
организација на спортска 
приредба или манифестација 
- финансиски план и извори на 
финансирање 
- организационен одбор на 
манифестацијата 
- спортисти,спортски екипи кои ќе 
настапат 
- број на лица со посебни потреби 
вклучени во манифестацијата 
- број на жени вклучени во 
манифестацијата 
- извештај за финансиските 
средства доколку им биле 
доделени во претходната година 

2020 300,000,00ден. 
 

Број на 
реализирани 
манифестации 
Број на вклучени 
лица,број на 
вклучени жени и 
број на лица со 
посебни потреби 
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 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

3. УЧИЛИШЕН СПОРТ 

3.1. 
3.2. 

Општина Битола ќе 
ги финансира 
програмите, 
проектите и 
спортските 
активности на 
учениците, со 
посебен акцент на 
реализирање на 
спортски 
активности и 
натпревари на 
учениците од 
основните и 
средните училишта 
на подрачјето на 
општина Битола 
Општина Битола ќе 
ја финансира и 
Програмата на 
Општинскиот сојуз 
на училишен спорт 
која е во согласност 
со Програмата на 
Федерацијата на 
училишен спорт на 
Македонија и 
истата е од 
натпреварувачки 
карактер 
 

Општина Битола, 
Општински сојуз на 
училишни спортови 
Општина Битола, 
Општински сојуз на 
училишни спортови, 
Федерација на 
училишен спорт 

Општина Битола ќе 
продолжи да ги 
финансира општинските 
Училишни Лиги кои се 
формираат со единствена 
цел за масовност и 
поголема застапеност на 
ученици во лигите кои 
предходно не се 
занимавале активно со 
спорт и со посебен 
акцент за вклучување на 
ученици од пониските 
одделенија и класови. 
Оваа програма 
претставува збогатување 
и унапредување на 
постоечкиот класичен 
систем на натпревари 
преку организирање на 
зонско–меѓузонски, 
регионални и државни 
лиги во повеќе спортови 
од спортските игри, каде 
основните и средните 
училишта, преку нивните 
училишни спортски 
клубови ќе се вклучат со 
поголем број ученици во 
континуиран тренажен 
процес и зголемен број 
на натпревари во лиги 
организирани на три 
нивоа во текот на целата 
учебна година. 

Училишните лиги 
ќе придонесат за 
зголемување на 
процентот на деца 
кои ќе се 
занимаваат со спорт 
во иднина. 
Училишните лиги 
ќе ги организираат 
директорите на 
основните и 
средните 
училиштата во 
соработка со 
општината. 
Основна цел е да се 
унапреди 
училишниот спорт 
со зголемување на 
бројот на ученици 
во спортските 
активности и 
системот на 
натпревари. 
Реализацијата на 
проектот ќе биде во 
функција на забрзан 
развој на системот 
училишен спорт и 
целокупниот спорт 
во нашата држава. 

2020 500,000.00 ден. 
350,000.00 ден. 

Број на 
училишни 
спортски 
клубови, број на 
вклучени деца 
кои не се 
занимаваат со 
спорт, број на 
женски деца, 
број на деца со 
посебни потреби 
Квалитативно 
системско 
зајакнување на 
училишниот 
спорт 
Степен на 
рангирање на 
училишните 
спортски 
клубови на 
државно ниво 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ 

4.1. 

Општина Битола во 
насока на 
унапредување на 
спортот ќе ги 
поддржува и 
финансира 
професионалните 
спортски клубови 
регистрирани на 
подрачјето на 
Општина Битола 

Општина Битола 
Комисија за 
евалуација на 
барање за 
финансиски 
средства 

Финансиска поддршка на 
програмите на 
професионалните 
акционерски друштва и 
спортски здруженија во 
кои општината Битола 
има капитал: ФК 
Пелистер АД Битола, РК 
Еурофарм Пелистер АД 
Битола, КК Пелистер АД 
Битола. 
Препорака:Финансиските 
средства треба да се 
распределуваат согласно 
унапредувањето на 
родовата еднаквост 
односно еднаквите 
можности на мажите и 
жените. 

Со поддршката на 
професионалните 
спортски клубови – 
акционерски 
друштва им се 
помага во 
разрешување на 
финансиските 
тешкотии со што ќе 
понудат соработка и 
да привлечат голем 
број компании кои 
ќе вложуваат. 
Оваа мерка ќе се 
придонесе 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. 
 

2020 27,000 
,000.00ден 

Степен на 
рангирање во 
првенствените 
лиги на 
спортските 
федерации 
Број на 
меѓународни 
натпревари 
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 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

5. СПОРТ ЗА СИТЕ 

5.1. 

Општина Битола ќе 
поддржува 
програми и проекти 
за масовен 
рекреативен спорт 
на граѓаните во 
општината 

Општина Битола 
Комисија за 
евалуација на 
барање за 
финансиски 
средства 

Ден на велосипедот 
Пелистерски 
рекреативни денови 
( превоз на граѓаните ) 
Спортски ден на жената 
Спортско лето 
( Бесплатни часови во 
текот на летниот период 
за сите граѓани на 
општината по одделни 
спортови. Тренизите ќе 
бидат спроведени од 
страна на спортските 
тренери кои се 
финансирани од 
Програмата ) 
Спортско – рекреативни 
денови со соседните 
земји 
( превоз до соседните 
земји и размена на 
искуства ) 
Ролеријада и 
скејтбординг 
Шах 
Спортско качување 
Планинарење 

Целта е преку 
рекреативниот 
спорт да му 
овозможи на секој 
граѓанин согласно 
неговите потреби и 
можности активно 
вклучување во 
спортскиот живот 
на општината. 

2020 400,000.00ден. 

Број на настани и 
број на вклучени 
граѓани 
Број на лица со 
посебни потреби 
вклучени во 
активноста 
Број на жени 
вклучени во 
активноста 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

6. ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ 

6.1. 
6.2. 
6.3. 

 

Женски спортски 
здруженија 
Спортски 
клубови/здруженија 
кои што не се 
членки во 
матичните 
спортски 
федерации при 
АМС или пак за 
истите нема 
формирано 
спортска 
федерација 
Програми и 
проекти за 
активности на лица 
со посебни потреби 
 

Општина Битола 
Комисија за 
евалуација на 
барање за 
финансиски 
средства 

Општината ќе ги 
поддржува и женските 
спортски здруженија кои 
се натпреваруваат во 
највисоките првенствени 
лиги, а истите немаат 
статус на професионални 
акционерски друштва 
Општина Битола ќе ги 
поддржува 
и активностите на 
спортските 
клубови/здруженија кои 
не членуваат во 
спортските федерации на 
АМС и истите имаат 
значајно место во 
спортскиот живот на 
општината 
Општина Битола ќе ги 
поддржува 
активностите и 
проектите на спортските 
клубови/здруженија кои 
што работат со деца и 
лица со посебни потреби 

Зголемување на 
вклученоста на 
жените и 
девојчината во 
највисоките 
првенствени лиги и 
поттик за 
подеднакво 
финансирањето на 
жените и мажите, 
момчињата и 
девојчињата во 
спортот. 
Организаторот или 
носителот на 
проектот до 
општина Битола 
доставува: 
- програма за 
реализација на 
проект, спортска 
активност или 
манифестација 
- финансиски план и 
извори на 
финансирање 
- број на учесници-
спортисти, спортски 
екипи, број на деца 
со посебни потреби 
и број на жени кои 
ќе настапат во 
програмата, 
проектот, 
натпревар, 
активност или 
манифестација. 
Организаторот или 
носителот на 
проектот до 
општина Битола 
доставува: 

 
1,000,000.00ден. 

100,000,00ден. 
300,000.00ден. 

Степен на 
рангирање во 
првенствените 
лиги на 
спортските 
федерации 
Број на 
меѓународни 
натпревари 
Број на ученици-
спортисти 
Број на лица со 
посебни потреби 
Број на жени 
Број на лица со 
посебни потреби 
Број на жени со 
посебни потреби 
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- програма за 
реализација на 
проект, спортска 
активност или 
манифестација 
- финансиски план и 
извори на 
финансирање 
- број на лица со 
посебни потреби 
кои ќе настапат во 
програмата, 
проектот, 
натпревар, 
активност или 
манифестација. 
 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

7. МЛАДИ 

7.1. 
7.2. 

 

Поддршка на 
проекти за млади 
Програма на Совет 
за млади 
 

Општина Битола, 
Комисија за млади и 
спорт 

Организации на трибини, 
курсеви и презентации 
кои континуирано ќе 
овозможуваат активно 
вклучување на младите 
во процесите на 
донесување одлуки и 
младинско 
информирање. 
Јавен повик за 
формирање на Совет за 
млади 
 

Активација на 
младите и 
зголемување на 
обемот на 
вклучување во 
спортски 
активности во 
нивното слободно 
време. 
Организирање на 
активности за 
користење на 
слободното време 
на младите преку 
редовни посети на 
(натпревари, 
фестивали, 
промоции, саеми). 
Воспоставување на 
механизми за 
вклучување на 
младите во 
изразување и 
усвојување на 
нивното мислење во 
локалната 
самоуправа како и 
активно учество во 
имплементацијата 
на програмите кои 
опфаќаат сфери на 
интерес на младата 
популација. 
 

2020 100.000,00 ден. 

Број на 
активности Број 
на млади 
вклучени во нив 
Број на вклучени 
лица со посебни 
потреби 
Број на вклучени 
жени 
Број на 
активности Број 
на млади 
вклучени во нив 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

8. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 

8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 

Реконструкција на 
постоечки објект 
Вештачка карпа за 
спортско качување 
(БОЛДЕР ) 
Енергетска 
реконструкција на 
Спортска сала 
„Боро Чурлевски“ 
проект 
„Подобрување на 
енергетската 
ефикасност на 
објекти : 
Демонстрација за 
јавни објекти “ 
Бенефит 
Минибус на 
електро погон 

Општина Битола 
Општина Битола 
Општина Битола 
Програмата за 
прекугранична 
соработка со Грција 
2014-2020 
Општина Битола 
Програмата за 
прекугранична 
соработка со Грција 
2014-2020 

Реконструкција и 
модернизација на 
постојните спортски 
објекти 
Поставување на 
вештачката карпа за 
качување – болдер во 
спортска сала 
Платформа за енергетска 
ефикасност на 
прекугранични згради 
Пилот проект за 
енергетско реновирање 
на јавни згради 
Проекти за енергетско 
реновирање кои можат 
да се финансираат преку 
банки 
Набавка на Минибус на 

Подобрување на 
условите за тренинг 
како главен 
предуслов за 
постигнување на 
врвни спортски 
резултати 
Болдерот е еден од 
најважните 
елементи во 
спортското 
качување што ќе им 
овозможи на 
спортистите 
поголем развој на 
техниката и 
поефикасен 
тренинг. 
Главната цел на 

2020 
2020/21 
2020/21 

3,000,000.00 ден 
1,500,000.00ден. 
392,072,00 ЕУР 
193,772,50 ЕУР 

Број на спортски 
објекти 
Број на видови 
спортови 
Број на 
спортисти 
Број на 
спортисти – 
спортско 
качување и 
планинарство 
Подобрени 
капацитети на 
јавните власти 
Размена на 
искуства 
Високо влијание 
врз 
зголемувањето 
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Помошно возило на 
електро погон 
проект 
„Интеграција на 
Зелен транспорт во 
Градовите“ 
 

електро погон наменет за 
спортисти и ученици за 
размена на спортско 
искуство 
Набавка на помошно 
возило на електро погон 
за спортисти и ученици 
со посебни потреби 
Станица за полнење на 
батериите на возилата со 
примена на обновливи 
извори на енергија – 
соларна. 
Студија за дефинирање 
на маршрута за е мини 
бус 
Студија за Станицата за 
полнење 

БЕНЕФИТ е да се 
зајакнат 
капацитетите на 
јавните власти во 
прекуграничната 
област на Грција и 
Република 
Македонија кон 
планирање на 
енергетска 
ефикасност (ЕЕ) за 
надградба на 
енергетските 
перформанси на 
јавните згради, како 
и да се зголеми 
енергетската свест 
на поширокото 
општество за 
придобивките од 
Енергетската 
ефикасност. 
Целта на овој 
проект е преку 
примена на 
обновливи извори 
на енергија да се 
дизајнира и 
примени енергетски 
ефикасен, 
регионален 
интелигентен 
транспортен систем 
– ИТС кој ќе го 
поддржи 
ефикасното 
остварување и 
промоција на 
секојдневниот 
транспорт на 
спортистите и 
учениците како и 
олеснување на 
транспортот во 
нивното секојдневие 
Покрај подобрување 
на транспортот со 
еколошки решенија 
Општина Битола со 
овој проект ќе 
придонесе и 
зголемување на 
меѓусебната 
размена на знаења и 
искуства меѓу 
спортистите и 
учениците во 
регионот. 
 

на свеста за 
енергијата 
Број на 
спортисти и 
ученици 
вклучени во 
прекугранични 
спортски 
активности 
Број на 
спортисти и 
ученици со 
посебни потреби 
вклучени во 
прекугранични 
спортски 
активности. 
Приближување 
до активностите 
и идеите за 
животна средина 
и пример за идна 
интеграција на 
слични 
иновативни 
инфраструктурни 
системи во 
општината со 
цел за заштитата 
на животната 
средина и 
употреба на 
електрични 
возила. 
Изготвена и 
достапна за 
користење 
мобилна 
апликација 
 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

9. ПРЕДЛОГ МЕРКИ 

9.1. 
9.2. 

Изготвување на 
Стратегија за спорт 
Изготвување на 
Стратегија за млади 

Општина Битоа во 
соработка со 
спортските 
клубови/здруженија, 
спортските 
федерации, 
Факултет за 
физичка 
култура,МОК и 
АМС 
Општина Битоа во 
соработка со 
здруженија на 
граѓани и АМС 
 

Изработка и 
имплементација на 
стратегија за спорт 
Изработка и 
имплементација на 
стратегија за млади 

Јасно 
идентификување на 
проблемите со кои 
се соочуваат 
спортистите и 
дефинирање 
области на 
делување со 
посебен акцент на 
спортовите во кои 
општината бележи 
значајни резултати. 
Креирање на 
можности за 
вистинско и 

2020/21 50,000.00 ден. 

Имплементирана 
Стратегија за 
спорт усвоена од 
Советот на 
Општина Битола 
Имплементирана 
Стратегија за 
млади усвоена од 
Советот на 
Општина Битола 
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значајно 
вклучување на 
различните групи 
млади жени и мажи 
во процесите на 
носење и 
имплементација 
на одлуки на сите 
нивоа и во сите 
аспекти на 
општественото 
живеење кои ги 
засегаат.Младите 
луѓе ќе бидат 
активни чинители и 
клучни партнери во 
сите процеси 
на развој и градење 
на демократско и 
прогресивно 
општество. 

 
 
 
Прилог 1 
 

Ред.бр шифра Опис на контото Планирано за 2020 год. 

1 463 120 ТРАНСФЕРИ ДО СПОРТСКИ КЛУБОВИ  

2 LO Програма за активностите во областа на спортот и 
младите во Општина Битола за 2020 2020 30,000,000.00 ден. 

3 АО Јавен повик од Совет на општина Битола 
 

2,000,000.00 ден. 
 

4 ДО Градоначалник 100,000.00 ден 

5 742 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО  
 

6 742 114 Проект “ Подобрување на енергетската ефикасност на 
објекти : Демонстрација за јавни објекти “ - Бенефит 

23.654.349,00. ден 
 

7 742 114 Проект Интеграција на Зелен транспорт во градовите 6.933.770,00 ден. 
  Вкупно 62.688.119,00 ден. 

 
 
 
Реализација на програмата 
 
Висината на средствата за реализација на 

Програмата за активности во областа на 
спортот и младите во општина Битола се 
определува со усвојувањето на буџетот од 
страна на Совет на Општина Битола. 

Програмата за активности во областа на 
спортот и младите во Општина Битола за 
2020 година се финансира од буџетот на 
општина Битола, донации и спонзорства, а 
поединечната евалуација на поднесените 
барања за финансиска поддршка кои се 

предвидени во оваа програма ги евалуира 
Комисија од општинската администрација. 
Извршените евалуации Комисијата ги 
доставува за одобрување согласно 
определената надлежност за доделување на 
финансиски средства. Комисијата при 
реализација на програмата има обврска да 
ги почитува принципот на јавност и 
транспарентност и при доделување на 
средствата да води сметка за усогласеност 
на исплатата со неопходноста за исплата и 
финансиски можности на буџетот на 
општина Битола. При евалуација 
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Комисијата ќе посветува посебно внимание 
на оправданоста на потрошени средства од 
претходни реализации на програми и 
проекти од Програмата за активности во 
областа на спортот и младите во општината 
Битола, образложени во навремено доставен 
извештај по реализирани проект. 
Бр.09-181/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за 

остварување на социјална заштита во 
Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за оствару-
вање на социјална заштита во Општина 
Битола за 2020 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2020 
ГОДИНА 

Вовед 
Социјалната заштита претставува систем 

на политики, мерки но и превземени ак-
тивности со чија помош се спречуваат и 
надминуваат социјалните ризици кај граѓа-
ните. Со програмата за социјална заштита 
општина Битола се стреми кон намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклуче-
ност преку јакнење на капацитетите на 
лицата од ранливи категории и нивна 
правилна инклузија во секојдневието на 
општината. 

Програмата за социјална заштита за 2020 
година на Општина Битола дефинира по-
веќе приоритетни активности од областа на 
социјалната заштита на граѓаните на град 
Битола, кои имаат за цел да придонесат за 
унапредување на целокупната социо-еко-
номска и здравствена положба на граѓаните 
на Општина Битола. Социјалната заштита 
како темел врз кој се гради стратегијата за 
работа со граѓаните на ниво на Локална 
самоуправа, е составен дел на Буџетот на 
Општина Битола за заштита, помош и 
поддршка на лицата во социјален ризик, 
лицата со попреченост, старите лица, децата 
на улица, ромите, односно сите оние кои 
што се изложени на социјален ризик од 
било каков вид кој што може да има 
последици врз нивната добробит. 

 
Законски рамки според кои се подгот-
вува самата програма 
Законот за социјална заштита (Службен 

весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 го-
дина), законот за изменување и дополну-
вање на законот за социјалната заштита 
(Службен весник на РСМ, бр. 146 од 
17.7.2019 година), програма за развој на 
дејноста за заштитата на децата за 2019 
година (Службен весник на РМ, бр. 246 од 
28.12.2018 година), законот за социјална 
сигурност за старите лица (Службен весник 
на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година), За-
конот за заштита на децата (Службен вес-
ник на РСМ, бр. 146 од 17.7.2019 година), 
Законот за семејство (Службен весник на 
РМ, бр. 153 од 20.10.2014 година), законот 
за превенција, спречување и заштита од 
семејно насилство (Службен весник на РМ, 
бр. 150 од 2.09.2015 година), програмата за 
развој на заштитата на децата во Република 
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Македонија (Службен весник на РМ,  
бр. 246 од 28.12.2018 година), Законот за 
финансирање на Единиците на Локалната 
самоуправа (Службен весник на РМ, бр 
61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Закон за 
локална самоуправа (Службен весник на 
РМ, бр.5 од 29.01.2002 година), Нацио-
налната програма за развој на социјална 
заштита (Службен весник на РМ, бр. 192 од 
17.10.2016 година), Националната политика 
за социјална заштита, и други закони и 
подзаконски акти кои се однесуваат на со-
цијалната, детската и здравствената заштита 
во Република Македонија. 

 
Цели на програмата 
Основна цел на програмата за социјална 

заштита на територија на општина Битола е 
општината да им помогне на граѓаните во 
надминување на социјалните ризиците на 
кои се изложени, и вооедно да ја зајакне 
мрежата на услуги заедно со физичките, 
правните лица и здруженијата на граѓаните. 

 
Вредности и принципи на програмата 
Вредности и принципи врз кои се темели 

Програмата за социјална заштита на Опш-
тина Битола се: 

- Најдобри интереси на корисниците 
- Социјална праведност и солидарност 
- Достапност на услугите на корисниците 
- Заштита на немоќните 
- Учество и одговорност на учесниците 
- Грижа и заштита на семејството во било 

каков облик и децата без родителска грижа 
- Родова сензитивност 
- Континуитет на заштита 
 
Улога на совет, градоначалник и 
локална самоуправа при реализирање 
на Програма за социјална заштита. 
Советот на Општина Битола ја усвојува 

оваа Програма со цел да обезбеди транспа-
рентен, интегрален, ефикасен и правичен 
систем во кој ќе ги опфати мерките и сред-
ствата кои што се потребни да се задоволат 
потребите на корисниците на оваа програма 
кои живеаат во Општина Битола. Со оваа 
Програма ќе се реализираат потребите за 
социјална заштита на ранливите категории 
граѓани и нивна поголема вклученост во 

општеството и излегување во пресрет на 
нивните барања. 

Локалната самоуправа има надлежност 
во делот и на здравственото воспитување, 
унапредување на здравјето, превентивни 
активности, надзор над заразни болести и 
други области утврдени со закон. Исто така 
во планирањето на социјалната заштита на 
локално ниво можи да се оствавува и 
меѓуопштинска соработка, да се основаат 
заеднички јавни установи од областа на 
социјална и детска заштита. 

Градоначалникот и Советот на Општина 
Битола се залагаат и ќе направат макси-
мален напор во границите на своите фи-
нансиски можности, но и заложби за 
обезбедување на средства по разни основи 
да обезбедат задоволување на дел од 
потребите на социјално загрозените лица, 
лицата со попреченост, децата без родител-
ска грижа, старите лица, инклузија на ром-
ските деца, семејствата настрадани од еле-
ментарни непогоди. Но и да се зголемат 
капацитетите за згрижување на деца до 
предучилчишна возраст во Детските гра-
динки во Битола. 

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

 
Активности за реализација на 
програма за социјална заштита на 
општина Битола 2020 година 
Оваа Програма и активностите во неа ќе 

се дополнуваат согласно потребите кои ќе 
произлезат во тековната 2020 година, но 
активностите кои што се предвидени во неа 
се одделени во пет основни ставки, како 
што следува: 

1. Првата активност вклучува Доделу-
вање на еднократна парична помош и се 
состои од днократна парична помош на 
физички лица за помош и финансиска 
поддршка на лица во социјален ризик, 
погодени од елементарни непогоди и деца, 
ученици за достигнување од повисок ранг . 

2. Втората активност е насловена Соци-
јална заштита на стари лица која во себе 
вклучува нега и грижа на стари и изне-
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моштени лица без семејна грижа во 
домашни услови 

3. Третата активност која е Ран детски 
развој е активност која во себе вклучува 
зголемување на капацитетите на постоеч-
ките градинки како и надоместок на парти-
ципација за деца од загрозени семејства но 
и утврдување на бројот на деца роми од 3 
до 5 години и нивна инклузија проследена 
со кампања за подигнување на свеста кај 
родителите за важноста на предучилишното 
ниво на образование, основно средно обра-
зование и продолжување на факултетско 
образование 

4. Четвртата активност е насочена кон 
Социјална заштита на лица со попре-
ченост и таа ќе биде реализирана преку 
одржливост Регионален ресурсен центар за 
слепи лица но и создавање на мултифунк-
ционален центар за ранливи категории, 
создавање на дата база на податоци на лица 
од ранливи категории според видот на 
категорија и потребите што ќе послужи 
како сервис за одредување и таргетирање на 
ранливи групи, покрај обезбедување адап-
тиран превоз на лица со потешка инвалид-
ност вклучено е и користење на јавниот 
градски превоз за лица со посебни потреби 
со ваучери за бесплатно користење на 
услугите. Исто така се вклучени и Опш-
тинско корисна работа преку обезбедување 
лични асистенти во наставно воспитниот 
процес и/ или образовни асистенти, како и 
општинско корисна работа СДЦ што се 
реализира со обука на едукатори кои 
работат со ромски деца и изучување на 
браево писмо за слепи лица кои покасно го 
загубиле видот. Во овој дел се вклучени и 
дополнително ангажирани лица во јавните 
претпријатија за обавување на јавни работи 
и обележување на значајни датуми, како и 
изготвување на мобилна апликација за 
пристапност на лица со попреченост и 
нфраструктура за лица со попреченост со 
изградба на пристапни рампи. 

5. Последната петта активност од оваа 
програма е насочен кон Намалување на 
сиромаштијата и социјална исклученост 
што ќе биде реализирано преку отварање на 
современи урбани центри во повеќето 
урбани заедници заедници кои ќе биде од 
отворен тип во фунција на сите граѓани со 
посебен фокус на работа со лица од ранливи 
категори, како и поставување мултифун-
кционален, едукативен креативен и инфор-
мативен простор во градската библиотека, 
реализирање на активности од АП за жена 
ромка, од стратегија за граѓански органи-
зации од АП за волонтерство, од ЛЕСС, 
организирање на социјален погреб, како и 
обуки за работнооспособување на лица од 
ранливи категории личен и професионален 
развој на ранливи групи и зголемување на 
јавното учество, преку неформални средби. 
Покрај тоа ќе биде поставен СОС телефон и 
програма за економско зајакнување за 
жртви на насилство но и ќе се реализира 
воспоставување соработка со факултети за 
искористување на нивниот студентски 
потенцијал како волонтери. Ќе се даде 
поддршка на активности за сузбивање на 
зависности и превенција и еднакви мож-
ности во здравствената и социјалната заш-
тита, општественото живеење и сите други 
области во животот, на лицата со телесен 
инвалидитет, а со тоа и нивна целосна 
интеграција и независно живеење како и 
активности и информативни средби со ром-
ско население за потребата од имунизација, 
бесплатно здравствено осигурување, сексу-
ално-репродуктивно здравје и посета на 
доктор. 
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Акционен план 
 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

1. Доделување на парична помош 

1.1. Еднокртана парична 
помош на физички 
лица 

Градоначалн
ик 
Комисија за 
финансии и 
буџет 

Да се ревидираат критериумите за 
доделувања на еднократна помош 
Eднократна парична помош на 
физички лица изложени на социјален 
ризик и тоа  
 - Болни и изнемоштени лица  
 -Лица со попреченост 
 - Семејства настрадани од 
елементарни непогоди (пожари, 
поплави) 
 - Самохрани родители без 
дополнителни приходи 
 - Поддршка на ученици за натпревар 
од повисок ранг 

Помош и финансиска 
поддршка на лица во 
социјален ризик, погодени од 
елементарни непогоди и деца, 
ученици за достигнување 
повисок ранг резултати во 
општествените и природните 
науки 

2020 350.000 
4.000.000 

 

Број на лица 
кои добиле 
еднократна 
парична 
помош 

1.2. Промоција на 
општината 

Градоначалн
ик 

Настани во функција на развој и 
промоција на општината 

Поддршка на настани кои се 
реализираат за промоција на 
општината . 

2020 300.000 
ДО програма 
градоначални 

Број на 
реализирани 
настани 

2. Социјална заштита на стари лица 

2.1. Нега и грижа на 
стари лица 

Општина 
Битола во 
соработка со 
ЗГ и Црвен 
крст 

Општина Битола во соработка со 
Здруженијата на граѓани ќе оствари 
нега и грижа на стари изнемоштени 
лица без семејна грижа во домашни 
услови. 

Нега и грижа на стари 
изнемоштени лица без 
семејна грижа во домашни 
услови 
 

2020 50.000 ден 
Грант 
Светска 
банка 

Број на 
волонтери и 
број на 
услужени 
стари и 
изнемоштени 
лица 

3. Ран детски развој 

3.1. Зголемување на 
капацитетите на 
детските градинки 

Општина 
Битола, 
градинка 
ОЈУДГ “ 
Естеја 
Овадија 
Мара“ 

Во постоечките детски градинки 
„Снегулка“ , „Пролет“ и „Вангел 
Мајорот“ во склоп на ОЈУДГ „Естеја 
Овадија Мара“ реконструкција, 
проширување и доградба и 
приспособување на деца со посебни 
потреби. 

Згрижување на поголем број 
на деца во детски градинки 

2020 10.900.000 
ден 
Во програма 
на ЈУДГ 
„Е.О.Мара“ 

Број на 
реконструиран
и проширени 
и доградени 
објекти, број 
на зголемен 
капацитет по 
деца во 
детските 
градинки 

3.2. Надоместок за 
партиципација на 
деца од детските 
грaдинки 

Општина 
Битола, 
Градинките 

Согласно член 53 од Законот за 
заштита на деца МТСП донесе 
правилник за критериуми за 
остварување на право на 
партиципација на следните категории: 
 -деца од семејство чија материјална 
состојба е нарушена поради 
претрпени природни непогоди 
 - дете од семејство на самохран 
родител чии месечни приходисе во 
износ до минималната плата 

Згружување на деца од 
загрозени семејства во 
детските градинки 

2020 200.000 ден 
 

Број на 
згрижени деца 
од загрозени 
семејства во 
детските 
градинки 

3.3. Инклузија на деца 
Роми 

Општина 
Битола , 
МТСП 

Со проектите за инклузија на 
ромските деца од социјално 
загрозените семејства во детските 
градинки во Битола, Општината 
обезбедува финансиски средства за 
нивни превоз и месечен надоместок за 
градинка. 
 

Целта е нивно вклучување во 
воспитно образовниот процес 
и социјализација со другите 
деца, стекнување здрава 
навики, згрижување на овие 
деца и олеснување на нивната 
адаптација пред да започнат 
со редовно школување. 
Соработка со Здруженијата 
на граѓани кои работат со 
ромските деца за нивно 
едуцирање, вклученост во 
образовниот процес, особено 
за децата од ранливите 
категории, семества со 
социјален ризик и превенција 
и намалување на бројот на 
деца на улица. 

2020 640.000 ден Број на деца 
Роми 
вклучени во 
процесот на 
инклузија, 
број на 
Здруженија на 
граѓани 
вклучени во 
процесот 
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3.4. Утврдување на 
бројот на деца Роми 
кои се на возраст од 
3-5 години. 

Општина 
Битола 
Ромски НВО 

Прибирање на податоци од вклучени 
институции кои што ги имаат овие 
бројки, нивна статистичка обработка 
и анализа, анализа на разликите во 
добиените податоци 

Да се утврди бројот на деца 
Роми и деца со посебни 
потреби на возраст од 3 до 5 
години кои што се во 
предшколска возраст како би 
се имала точна бројка за деца 
Роми и деца со посебни 
потреби вклучени во редовно 
образование прво одделение 
во наредните три години 

Март – 
Мај 
2020 

20.000 ден Утврден 
бројот на деца 
кои се на 
возраст од 3-5 
години. 

3.5. Кампања за 
подигнување на 
свеста кај 
родителите за 
важноста на 
предучилишното 
ниво на 
образование, 
основно средно 
образование и 
продолжување на 
факултетско 
образование 

Општина 
Битола 
Ромски НВО 

Обуки и работилници пропратени со 
соодветен промотивен материјал за 
важноста на предучилишното 
образование врз детето иден ученик и 
неговите идни академски 
достигнувања, како и неопходноста 
од основно, средно образование и 
универзитетска диплома во 
денешницата 

Да се зголеми учеството на 
децата, особено децата Роми 
во предучилишно, основно и 
средно образование и 
факултетите 
 

Април – 
Јуни 
2020 

50.000 ден Број на деца 
вклучени во 
предучилишно 
образование, 
број на 
семејства 
опфатени, број 
на деца (Роми) 
кои 
посетуваат 
основно и 
средно 
образование и 
факултет 

4. Социјална заштита на лица со попреченост 

4.1. Одржливост 
Регионален ресурсен 
центар за слепи лица 

Општина 
Битола 

Центарот е формиран со поддршка на 
УНДП и 5 те општини.За отварање на 
центарот и негово функционирање 
изготвен е елаборат според кој на 
годишно ниво потребни средства за 
функционирање се 1.500.000 ден од 
кои МТСП ќе обезбеди 1.000.000 ден . 
а општините според Одлуката за 
воспоставување на меѓуопштинска 
соработка ќе финансираат со 2% од 
буџетот за финансирање на 
Здруженија на граѓани и фондации 

Одржливост на регионален 
ресурсен центар за слепи 
лица 

2020 80.000 ден Број на лица 
кои го 
посетуваат, ги 
користат 
услугите и 
број на лица 
кои ги 
обезбедуваат 
услугите 

4.2. Мултифункционале
н центар за ранливи 
категории на 
граѓани 

Општина 
Битола 

Во целост прилагоден за сечии 
посебни потреби но во него би ги 
угостил и лицата без одредена 
категорија односно би вклучил и лица 
од било која ранлива категорија, не 
само лицата со попреченост туку и 
самохрани родители, еднородителски 
семејства, деца без родители, жртви 
на семејно насилство, млади лица и 
т.н. како покрај својата првична 
наменаа би послужил и како центар за 
надминување на бариерите и 
стереотипите помеѓу луѓето. 
Обезбедување на превоз за 
корисниците со вклучен соодветен 
тим од дефектолог, психолог, 
логопед, соц. работник, 
физиотерапевт. 
Активности со кои би се поттикнале 
на зголемување на економска и 
опшествена активност. Целосно 
прифаќање на опшествен модел на 
посебни потреби. Обука на лицата за 
одредена работна позиција. 

Поголема грижа за 
маргилизираните лица, 
ранлива категорија, не само 
лицата со попреченост туку и 
самохрани родители, 
еднородителски семејства, 
деца без родители, жртви на 
семејно насилство, млади 
лица и т.н. 
Поддршка на родители на 
деца со посебни потреби и 
поттикнување за активно 
вклучување на нивните деца 
во опшеството. 
Подобрување на 
капацитетите на постоечките 
субјекти кои работат со 
ранливи категории. 
Вклучување на социјален 
работник, психолог и педагог 
за добробит на корисниците 
како и лице кое ќе им 
помогне при одредување на 
нивните права и можности во 
законски рамки. 

2020 Грант од 
Светска 
банка 

Број на лица 
кои го 
посетуваат, ги 
користат 
услугите и 
број на лица 
кои ги 
обезбедуваат 
услугите, 
БРОЈ НА 
АКТИВНОСТ
И 
ВКЛУЧЕНИ 

4.3. Создавање на дата 
база на податоци на 
лица од ранливи 
категории 

Општина 
Битола 

Мапирање и систематизирање на 
лицата од ранливи категоирии според 
видот на категорија и потребите 
сервис за одредување и таргетирање 
на ранливи групи 

Одредување на точен број на 
лица од ранливи категории 
според видот на категорија и 
потреби 

2020 100.000 ден Создадена 
дата база на 
поатоци 

4.4. Обезбедување 
адаптиран превоз на 
лица со потешка 
инвалидност, по пат 
на донации или 
набавка 

Општина 
Битола 

Одржување и финансиска поддршка 
на процесот на обезбедување на 
превоз на лица со потешка 
инвалидност 

Олеснето движење на лицата 
со потешка инвалидност 

2020 200.000 ден 
Во програма 
за 
оддржување 
на возила и 
сл. 

Број на возила 
чие 
одржување се 
помага, број 
на лица 
вклучени во 
превоз – 
корисници и 
шофери 
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4.5. користење на 
јавниот градски 
превоз за лица со 
посебни потреби 

Општина 
Битола 

Набавка на ваучери за користење на 
јавен градски превоз за лица со 
посебни потреби 

користење на јавниот градски 
превоз за лица со посебни 
потреби 

2020 10.000 ден Број на 
изготвени 
картици за 
лица кои 
користат 
бесплатен 
јавен превоз, 
број на 
превозници 
вклучени во 
процесот 

4.6. Општинско корисна 
работа 

УНДП 
општина 

Воспитно образована дејност за деца 
со попреченост преку обезбедување 
лични асистенти во наставно 
воспитниот процес и/ или образовни 
асистенти, деца од материјално 
необезбедени семејства, социјално 
исклучени и останати категории 
граѓани на кои им е потребно базично 
описменување, едуцирање и слично.. 
Ангажирање на 19 0бразовни 
асистенти за 19 крајни корисници 
деца со посебни потреби во две ОУ 
„Коле Канински“, Климент 
Охридски“ и СОУ „Таки Даскало“ и 
останатите основни и средни 
училишта каде има потреба 
 

Програмата Општинско –
корисна работа има за цел  
1. Да им помогне и да 
обезбеди социјална 
вклученост на лицата кои 
потешко се вклучуваат на 
пазарот на трудот преку 
работно ангажирање со 
скратено работно време 
заради стекнување на 
одредени вештини и нивно 
постепено вклучување на 
пазар на труд  
2. Да ја зголеми понудата на 
социјалните услуги согласно 
потребите на населението во 
надлежност на локалната 
самоуправа  
3. Да им помогне на жителите 
на територијата на локалната 
самоуправа, преку 
обезбедување на услуги од 
социјални сфера 

јуни 
2020 

655.200 
УНДП 
588.500 
Општина 

Број на деца 
со 
попреченост 
вклучени во 
редовен 
образовен 
процес, број 
на образовни 
асистенти 
вклучени 

4.7. Општинско корисна 
работа СДЦ 

Општина 
Битола 

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 и стекнување на 
одредени вештини, 
кои ќе им помогнат во нивно 
осамостојување 
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 

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 

Март 
2020 

216.000 ден 
донација 

Број на 
едукатори 
вклучени 
Број на слепи 
лица 
вклучени, 
Број на деца 
вклучени 

4.8. Јавни работи АВРСМ Ангажирање на дополнителен број на 
извршители во Јавните претпријатија 
основани од Општината кои би биле 
ангажирани за наведените 
активности. 
 

Во сезонскиот период кога 
обемот на работните задачи 
за одржување на јавните 
зелени површини и јавните 
прометни површини (улици) 
е зголемен, како и во делот на 
извршување на дополнителни 
активности надвор од 
предвидените програми за 
работа на ЈП кои се 
однесуваат на активности на 
проширување на дејноста на 
одржување на јавната чистота 
и подигање на нови и 
одржување на постоечките 
зелните површини во 
општината, како и 
изведување на активности на 
чистење на урбани и рурални 
средини,се јавува потреба од 
дополнителни лица 
ангажирани 

април 
септемв
ри 2020 

1.000.000 ден Со овој проект 
се планира да 
бидат работно 
ангажирани 
околу 25 30 
небравотени 
лица со ниско 
и средно 
образование 
во период од 4 
месеци. 
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4.9. Обележување на 
значајни датуми 

Општина 
Битола 

15 октомври меѓународниот ден на 
белиот стап, 3 декември меѓународен 
ден на хендикепирани лица , 
меѓународниот ден на Ромите 8 
април, 
15 мај – Мегународен ден на 
семејствата 
1.октомври-Меѓународен ден на 
постарите лица 
Прв понеделник во октомври – 
светски дена на живеалишта ( градови 
без сиримашни квартови) 
10 октомври Светски дена на 
менталното здравје 
17 октомври Мегународен дена за 
искоренување на сиромаштијата 
20. ноември – Универзален дена на 
децата 
25 ноември Меѓународен ден на 
елиминација на насилство против 
жените 
10 декември – Ден на човекови права 

Лицата со телесна 
попреченост трационално 
остваруваат средби за 
одбележување на овие 
денови, и Градоначалничката 
на Општина Битола со дел од 
Советот и локалната 
самоуправа присуствуват на 
настанот и даваат придонес 
во нивната организација. 

2020 200.000 ден Број на 
настани 
реализирани 

4.10. Изготвување на 
мобилна апликација 
за пристапност на 
лица со попреченост 

Општина 
Битола 

Аангажирање на тим информатичари 
и програмери кои што најпрво би ја 
изработиле самата апликација во 
нејзина основна форма додека втор 
тим прави истражување на терен за 
пристапноста на местата и објектите 
врз основа на чии податоци би се 
изготвила првата верзија со 
најзначајните места во град Битола на 
која подоцна самите корисници би 
додавале свои искуства откако оваа 
апликација ќе стане достапна 
бесплатно со симнување на телефон. 
 

Создавање на апликација која 
што истовремено ќе биде 
компатибилна со сите 
платформи преку која што ќе 
бидат прикажани сите 
културолошки, историски, 
уметнички но и сите останати 
сегменти од градот Битола во 
смисла на институции, 
ресторани, хотели, музеи 
заедно со степенот на 
пристапност за лица од 
различни категории. 
 

2020 100.000 ден Изготвена и 
достапна за 
користење 
мобилна 
апликација за 
пристапност 
на лица со 
попречености 

4.11. Инфраструктура за 
лица со попреченост 

Одделение за 
ЕР и ЈП за 
просторно 
планирање 
изработка на 
проектна 
документаци
ја 
Одделени за 
комунални 
дејности 

мапирање на функционалната 
пристапност и приспособување на 
објекти 
изработка на проектна документација 
изградба на пристапни рампи 

Со цел да се подобри животот 
на лицата со оштетен вид, 
слух, лица со телесна 
попреченост, Општина 
Битола ќе помогне во 
прилагодување на постоечка 
инфраструктура и покрене 
иницијатива за отпочнување 
на постапка за изградна на 
нова инфраструктура во 
рамките на финансиските 
можности . 

2020 1.000.000 ден 
во Одделение 
за комунални 
дејности 

инфраструкту
ра за лица со 
попреченост 
Изготвен план 
на објекти за 
кои е 
потребно 
приспособува
ње 
Ирзботена 
проектна 
документација 
Број на 
објекти кои 
добиле 
притапна 
рампа 

5. Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост 

5.1. Урбани центри Донатори 
Одд. за 
комунални 
дејности 
 

Реконструкција/опрема /вработување/ 
oбуки/ советодавни услуги 
Простор за социјализација за лица од 
секоја возраст 
Практични часови 
Волонтерски услуги 
Бесплатни спортски школи 
Културни активности 
малски состаноци и состаноци на 
здруженија на граѓани 
Активности со кои би се поттикнале 
на зголемување на економска 
активност како и опшествена 
активност. 
Обука на лицата за одредена работна 
позиција. 
Советници во форма на индивидуален 
разговор, и групни сесии каде ќе се 
разговара на одредена тема. 
 

Целта е отварање на 
современи урбани центри во 
повеќето урбани заедници 
заедници кои ќе биде од 
отворен тип во фунција на 
сите граѓани со посебен 
фокус на работа со лица од 
ранливи категории 

2020 750.000 ден = 
500.000 ден 
за 
реконструкци
ја во 
програма за 
комунални 
дејности 
+250.000 ден 
опрема 

Број на 
опремени 
центри, 
број на лица 
кои ги 
користат 
услугите, број 
на лица кои ги 
обезбедуваат 
услугите 
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5.2. Социјален погреб Општина 
Битола 

Согласно член 35 од Законот за 
гробишта и погребални услуги , 
доколку умреното лице било 
корисник на постојана парична 
помош и нема семејство , 
трошоците за истиот се на товар на 
општината во висина од 10.700 ден. 
Според податоците на Центарот за 
социјални работи на територијата 
на Општина Битола има 100 
потенцијални корисници на 
постојана парична помош 

Покривање на трошоци за 
погреб на социјално 
загрозени лица и лица без 
семејство 

2020 80.000 ден Обезбедени 
услуги 

5.3. Активности од АП 
за жена Ромка 

Влада РСМ/ 
Министер 
без Ресор 

Активности за унапредување на 
положбата на жената Ромка 

Подобрување на положбата 
на жена ромка во опшеството 

до 23 
септемв
ри 2020 

140.000 ден Број на 
активноти и 
лица вклучени 
во нив 

5.4. Обуки за 
работнооспособувањ
е на лица од ранливи 
категории личен и 
професионален 
развој на ранливи 
групи 

Општина 
Битола, 
ЛВС 
здрженија 

Обуки за работнооспособување на 
лица од ранливи категории личен и 
професионален развој на ранливи 
групи 

зголемување на капацитетите 
на лицата од ранливи 
категории 

2020 50.000 ден Број на лица 
кои стекнале 
обука за 
работнооспосо
бување 

5.5. Зголемување на 
јавното учество , 
преку неформални 
средби и 
подобрување на 
човечките 
капацитети во 
образовните 
институции 

Општина 
Битола 

Обуки, печатење промотивни 
материјали, медиумска покриеност 

зголемување на јавното 
учество во процес на 
донесување одлуки, развој на 
инклузивна средина за ра 
Надминување на бариерите и 
стереотипите за деца од 
ранливи категории нливи 
групи 
 

2020 50.000 ден Број на 
активности и 
број на лица 
вклучени во 
нив 

5.6. СОС телефон и 
програма за 
економско 
зајакнување за 
жртви на насилство 

Општина 
Битола 

обуки и телефонски централи Линија за помош на жртви на 
насилство и нивна обука со 
цел економско зајакнување 

2020 110.000 ден Отворена СОС 
линии и 
повици, 
број на лица 
вклучени во 
обуките 

5.7. Воспоставување 
соработка со 
факултети за 
искористување на 
нивниот студентски 
потенцијал како 
волонтери 

Општина 
Битола 

Обука, промотивен матријал, 
меморандуми за соработка 

Надминување на пречката со 
недостаток на асистенти, 
лични и образовни преку 
користење на студентските 
капацитети 

2020 50.000 ден Број на 
факултети, 
студенти и 
корисници на 
услуги 
вклучени во 
процесот 

5.8. Поддршка на 
активности за 
сузбивање на 
зависности 

Општина 
Битола 

обуки, советодавни поддршки, 
простор 

Намалување на бројот на 
зависници, спречување на 
појава на нови зависници 

2020 50.000 ден Број на лица 
вклучени 

5.9. Превенција и 
еднакви можности 
во здравствената и 
социјалната 
заштита, 
образованието 
,општественото 
живеење и сите 
други области во 
животот на лицата 
со телесен 
инвалидитет, а со 
тоа и нивна целосна 
интеграција и 
независно живеење 

Општина 
Битола 

Aктивности во насока на промоција 
на здравјето и превенција на 
болестите како и учество на обуки за 
јакнење на капацитетите во 
институциите и обуки на 
здравствените работници. 
 

Интеграција и надминување 
на стереотипи и сеграгација 

2020 50.000 ден Број на лица 
вклучени 

5.10. Активности и 
информативни 
средби со ромско 
население за 
потребата од 
имунизација, 

Општина 
Битола 
Ромски НВО 

Aктивности во насока на промоција 
на здравјето и превенција на 
болестите како и информативни 
средби со ромско население 

Зголемен имунолошки статус 
на деца Роми, намален број 
на заболувања, намален 
негативен исход од одредени 
заболувања 

Јануари 
– 
Декемвр
и 2020 

20.000 Број на лица 
вклучени 
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бесплатно 
здравствено 
осигурување, 
сексуално-
репродуктивно 
здравје и посета на 
доктор 

5.11. Мултифункционале
н простор ДНЕВНА 
СОБА НА ГРАДОТ 
едукативен, 
креативен и пред се 
информативен 
простор 

НУУБ „Св. 
Климент 
Охридски“ 
 

Програми со слепи лица (соработка со 
Народниот Театар од Битола – 
организација на средби и читања од 
познати македонски автори во 
изведба на глумци од театарот) 
Програми за лица со оштетен слух ( 
издавање на аудио и видео записи) 
Работилници за трето доба во областа 
на информациска писменост (е 
банкинг, интернет, користење на 
социјални мрежи итн.) 
Програми од областа на кариерно 
водење со средношколци 
Средби, промоции, обуки за различни 
занаети, вештини, иновативни и 
креативни програми за активно 
работно население 
Работилници за лица со дислексија 
Програми за аутистични лица 
Програми за социјално ранливи групи 
Програми за превенција на семејно 
насилство 
Едукативни програми за самохрани 
мајки 
Организирање на програми поврзани 
со Целите за одржлив развој на ОН 
Агенда 2030 

Задоволување на потреби за 
ииформации и користење на 
библиотечните ресурси на 
Библиотеката 
анимација на граѓаните на 
Битола 
задоволување на културните 
потреби 
задоволување на рекреативни 
потреби 
социјализација на сите 
возрасни групи 
работа со лица со 
попреченост 
место за маргинализирани 
групи итн. 

2020 Грант 
Светска 
банка 

Број на 
активности и 
лица вклучени 
во нив 

5.12. Изготвување на 
предлог мерки и 
предлог стратегија 
која ќе биде со 
надлежност на 
на локално ниво 
заради ублажување 
на проблемот со 
живеалишта 
(домување) на 
социјално ранливите 
категории. 

Општина 
Битоа во 
соработка со 
Здруженија 
на граѓани и 
локални 
институции 
МТСП 

Изготвување на предлог мерки и 
предлог стратегија со надлежност на 
на локално ниво со цел на 
ублажување на проблемот со 
живеалишта на социјално ранливите 
категории. (пр. преземање на 
надлежноста од централно ниво на 
локално ниво, надополнување на 
Законот Купи куќа купи стан, Банки 
за сиромашни, Општествено 
одговорни компании, истражување 
можности за донации, ...) 

Да се направи можна и 
одржлива стратегија за да 
можат социјално ранливите 
граѓани полесно да дојдат до 
соодветно живеалиште како 
едно од основните човекови 
права , а сè со цел на 
ублажување на проблемот кој 
сега постои – имено со 
постоечкиот начин или не 
можат или многу тешко 
можат да го решат проблемот 
на домување . 

2020  
донација 

Израбтена 
Предлог 
Стратегија за 
решавање на 
проблемот со 
живеалишта 
на социјално 
ранливите 
категории 
усвоена од 
Советот на 
Општина 
Битола 

5.13 Подготовка на 
прирачник за 
поттикнување на 
лицата од ранливи 
категории за 
активно вклучување 
во 
социоекономскиот 
живот 

Општина 
Битоа во 
соработка со 
општина 
Подгорица и 
општина 
Краљево 

Обуки со лица од трите општини 
директно инволвирани во оваа 
проблематика кои реаултираат со 
изработка на прирачник 

Да се подобри 
социоекономската положба 
на лицата од ранливи 
категории 

2020 донација 
733.800 
Western 
Balkan Found 
+ 152875 
Општина 
Битола, 
Подгорица и 
Краљево 

Број на 
прирачници и 
јазици на кои 
се испечатени, 
Број на обуки 
Број на лица 
вклучени 
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Прилог 1 
 

Ред.бр шифра Субвенции и трансфери износ 

 425 920 печатење 200.000 ден 

 425 970 Консултативни услуги 300.000 ден 

 425 990 - јавни работи 
- Образовни аситенти 
- Активности АП жени ромки 

1.000.000 
588.500 
140.000 

1.728.500 ден 

 426 310 -Семинари, обуки 500.000 ден 

 426 990 -Телефонска централа 
- опрема урбани центри 
- мобилна апликација 

60.000 ден 
250.000 ден 
100.000 ден 

------------------- 
410.000 ден 

 464 990 - Партиципација детски градинки 
- инклузија деца Роми 
- трансфер Центар за слепи лица 
- обележување на значајни настани 
- социјален погреб 
- дата база лица попреченост 

200.000 ден 
640.000 ден 
80.000 ден 

200.000 ден 
80.000 ден 

100.000 ден 
1.300.000 ден 

 742 114 
Приходи од ЕУ 

-Зајакнување на општинските совети 2.700.000 ден 
 

 464 990 Разни трансфери 2.700.000 ден 

 742 111 -Приходи од УНДП 
ОКР 

871.200 ден 

 425 990 Други договорни услуги 871.200 ден 

  Вкупно 5.312.400 ден 
 

Бр.09-181/26                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на  25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



ПОНЕДЕЛНИК 30.12.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 24  –  СТР. 45 

Врз основа на 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 25.12.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за економски развој во Општина Битола за 

2020 година 

Со програма се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 

согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за економски развој во Општина Битола 

за 2020 година 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Програмата за економски развој во Општина Битола 
За 2020 година 

 
Ред. Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 741114 Пренесен вишок на приходи од претходна година 101.836.880,00 

 ВКУПНО: 101.836.880,00 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2020 година 
Ред. 
Бр. шифра Расходи Износ (ден) 

1  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ 79.079.016,00 

1.1 464 990 Други трансфери 7.740.005,00 

1.2 426990 Г1 Активности за СТРАТЕГИЈА ЗА ЛР 300,000.00 

1.3 426120 Г1 Чланарини во ЛАГ и ЗЕЛС 806,000.00 

1.4 463110 3Г Соработка со ГО 700.000,00 

1.5 3Г трансфери Еднократна парична помош на здружение на граѓани 2.000.000,00 

1.6 3 Г трансфери Кредит за возила за превоз на патници 61.500,000.00 

1.7 744311 КА Офицерски дом-зголемена туристичка понуда 5.879.261,00 
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2 482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 22.757.864,00 

2.1 ЈД 482 110 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
улици и патишта 12.940.404,00 

2.2 ЈИ 482 310 Подготвување на објекти за пречистителни станици и 
колектори 336.400,00 

2.3 ЈГ 482 710 
Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за водоснабдување 
 

424.060,00 

2.4 ГД 482 810 
Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за енергетика 
 

690.600,00 

2.5 ЈЛ 482 910 
Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
други објекти 
 

2.850.000,00 

2.6 ЈЛ 482 210 Подготвување на проекти за мостови 1.716.000,00 

2.7 ЈЛ 482 930 Реконструкција на дриги објекти 3.800.000,00 

  ВКУПНО: 101.836.880,00 

 
 
 
Дел од средствата од оваа Програма ќе 

бидат вложени за изработка на техничка 
документација, а дел во изградба на објекти 
за кои е аплицирано на меѓународни пови-
ци, добиени се грантови и за кои се склу-
чени договори за реализација (пр. Адапта-
ција и реставрација на Офицерски дом 
Битола) дефинирани со листата од Прилог 1 
и Прилог 2. Исто така тука се и средствата 
од кредитот за набавка на 4 автобуси преку 
проектот МСИП евидентирани во Прилог 2. 

Расходите за набавка на проектна доку-
ментација (техничка документација, фиси-
билити студии и сл.) ќе се извршуваат со-
гласно динамиката на приливот на сред-
ствата и утврдената листа на приоритетните 
објекти. 

Листите за приоритетни објекти ја утвр-
дува Советот на општината и е составен дел 
на оваа Програма (ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2 и 
ПРИЛОГ 2 - АКЦИСКИ ПЛАН СО 
ВМЕТНАТ РОДОВ АСПЕКТ) 

Програмата за економски развој е родово 
одговорна. При нејзината изработка се зе-
маа предвид потребите, улогите и начините 
на користење на времето и ресурсите од 
страна на жените и мажите. Конкретно, (1) 
при изградбата на коловози, секаде каде 

има простор, е предвидена изградба на 
тротоари цо цел да одговори на потребите 
на жените и мажите за движење; (2) предви-
дената мрежа за осветлување соодветствува 
на потребите на жените пред сé, за зголе-
мена безбедност; (3) планираната изградба 
и реконструкција на водоводна линија и 
атмосферска и фекална канализација исто 
така е развиена врз основа на потребите на 
мажите и жените и нивните различни улоги 
во домаќинството. Дополнително, во насока 
на економско јакнење на жените, но и 
општината во целина, програмата предви-
дува (4) активности за поддршка на жен-
ското претприемништво, насочени кон не-
вработените граѓанки со стекнато високо 
образование. 

Исто така разгледана е подршката на 
граѓанските организаци од страна на опш-
тина Битола од родов аспект. 

Тука се: воведување на советници за 
кариерен развој во средните училишта за да 
се зголеми на вработливоста на младите 
момчиња и девојчиња. 

Планирана е обука на проектанти на соо-
браќајни проекти за вовед на нестеротипни 
сообраќајни знаци како пракса воведена во 
ЕУ земјите, а со цел да се разбијат стерео-
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типите во постоечките од родов аспект. 
Исто така и обука на сите проектанти од 
високоградба и нискоградба со која ќе се 
постигне родова еднаквост во користење на 
идните проекти. 

На овој начин, Општина Битола пока-
жува дека ги поддржува и применува 
принципите на родово одговорно креирање 
на политиките и следствено-родово одго-
ворно буџетирање. Покрај тоа што овие 
практики имаат за цел да ги слушнат и да 
одговорат подеднакво на потребите на 
мажите и жените, тие истовремено го 
зголемуваат нивото на транспарентност, го 
подобруваат учеството на граѓан(к)ите и ги 
подобруваат економските политики на 
општината. 

Програмата овозможува буџетско 
следење, транспарентност и ефикасност на 

обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на годи-
ната, односно до донесување на Програмата 
за 2021 година. 
Бр.09-181/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 

 
 

ПРИЛОГ 1 по ПРОГРАМА ЗА 2020. 
 ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА 

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

Ред. 
бр. ЛОКАЦИЈА / УЛИЦА 

 
Програма ЈД    
Подготвувањ
е проектина 

улици и 
л.патишта,сп
оменици  ЈД 

(482110, ) 

Програма  
ЈИ   

Подготвува
ње на 

проекти за 
на пречист 
станици и 
колектори 
(482310) 

Програма ЈГ   
Подготвување 
на проекти за 
водоснабдува
ње (482710) 

Програма ЈГ  
Подготвува

ње на 
проекти за 
енергетски 
капацитети 

(482810) 

Програма ЈЛ 
Подготвува

ње на 
проекти за 

други 
објекти 

(482910) 

Програма ЈЛ 
Подготвува

ње на 
проекти за 
мостови 
(482210) 

Програма ЈЛ  
Реконструкци

ја на други 
објекти 

(482930) 

ВКУПНО 

1 
АСФАЛТИРАЊЕ НА 

УЛИЦИ и ЛОК ПАТ ВО 
С. ОСТРЕЦ 

450.000,00       450.000,00 

2 с.БАРЕШАНИ 24.000,00       24.000,00 

3 Л.П. Брусник 25.000,00       25.000,00 

4 
Проекти за партерно 

уредување на школски 
дворови во ОУ и СЦУ     300.000,00   300.000,00 

5 

Санација и 
реконструкција на 

објекти во сопственост 
на општина Битола и 

кровови (Адаптација на 
дел од ,,Мајчин дом во 

градинка“ П=450 м2, ПУ 
Е. Караманди со П=2142 

м2 и СЦУ Јане 
Сандански со П=582 м2) 

    400.000,00   400.000,00 

6 

Планска документација 
за проект 

,,Пречистителна станица 
на општина Битола“ 

финансиран од ИПА прог 
на ЕУ) 

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

7 Ул. позади Кеопс-
Декорпод    46.000,00    46.000,00 
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8 35 кв кабел околу 
Стадион    300.000,00    300.000,00 

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

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

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

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

13 ул. 2-ри Август 76.000,00       76.000,00 

14 
Пeшачки мост над 

железничка пруга спроти 
ОУ Коле Канински      300.000,00  300.000,00 

15 
Реконструкција на зграда 

за противпожарна 
станица БТ     300.000,00   300.000,00 

16 ул. Димитар Илиевски 
Мурато (Борис Кидрич) 100.000,00   33.500,00    133.500,00 

17 
ул. Довлеџик-измени во 
тек на градба“ за Л=500 

м 
518.400,00  54.000,00 54.000,00    626.400,00 

18 Бул 1ви Мај десна страна 221.000,00  112.300,00 25.000,00    358.300,00 

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

20 Локален пат за с. Дихово 
од прикл со Р пат 150.000,00       150.000,00 

21 

Сообрќајни проекти  низ 
улици во Битола,Измена 
на траен и времен режим 

на сообраќај 

690.000,00       690.000,00 

22 
Изработка на рампина за 

пристап до ОУ и СУ и 
други институции 

150.000,00       150.000,00 

23 Изработка на Програма 
за енергетска ефикасност    50.000,00    50.000,00 

24 Геодетски елаборати     500.000,00   500.000,00 

25 Геомеханички елаборати     100.000,00   100.000,00 

26 Мислења од ИЗИИС     100.000,00   100.000,00 

27 
Реконструкција на други 
објекти (Излози во Стара 

чаршија)       3.800.000,00 3.800.000,00 

28 ул. Љубојно Л=300 м 40.000,00       40.000,00 

29 
ул. Македонска Фаланга-
позади Офцерски дом со 

Л= 270 м 
236.000,00 59.600,00 59.960,00 59.800,00    415.360,00 

30 

ул. Браќа Џаферови 
(паркинг позади 

Финансов) Л=45 м 
+паркинг 

45.380,00   16.300,00    61.680,00 

31 

Гасификација-примарна 
мрежа во Битола (Проект 

за инфраструктура) 
Л=25.000м 

1.500.000,00       1.500.000,00 

32 

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

1500 м2 

162.000,00       162.000,00 

33 
ул. Солунска (пресек 

,,К.Охридски“ со 
..Т.Даскало,,) Л= 530 m 

310.000,00  30.000,00 68.000,00    408.000,00 

34 
ул. Тошо Даскало 

(пресек ,,Солунска“ со 
,,Партизанска,,)Л=380 m 

268.000,00 38.300,00 38.300,00 38.000,00    383.000,00 

35 
Мост на р. Драгор на ул 
Довлеџик и пропусти на 

р. Курдерес  Л=      1.416.000,00  1.416.000,00 
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36 Реконструкција на Лок 
пат за с. Магарево 130.000,00       130.000,00 

37 Кров на О.У ,,Ѓорги 
Сугарев'' П=1430+729 м2     100.000,00   100.000,00 

38 Куглана ,,Боро Чуревски'' 
П=305м2     50.000,00   50.000,00 

39 Паркинг (Гт“ 
Работнички) 240.000,00       240.000,00 

40 
Пешачка улица на Тумбе 

Кафе до Зоолошка 
градина Л=600 м 

240.750,00       240.750,00 

41 Реконструкција на 
ул:,,Кленовец'' Л=700 м 100.000,00       100.000,00 

42 
Реконструкција на 

ул:,,Пробиштип'' Л=170 
м 

125.175,00       125.175,00 

43 
Рекострукција на 

ул:Ѓорѓи Ѓорѓиев Џоџа 
Л=155 м 

135.000,00       135.000,00 

44 
Патеки пешачки низ 

Тумбе кафе Л=6000 м со 
ш=2.00 м 

200.000,00       200.000,00 

45 Основни проекти за с. 
Егри 444.700,00       444.700,00 

46 
Техничка документација 

за ревитализација на 
улици во Битола 

2.740.000,00       2.740.000,00 

47 ДГ Снегулка     500.000,00   500.000,00 

48 Сообраќајна студија 919.999,00       919.999,00 

49 

Улици во с. Карамани, с. 
Поешево и г. Оризари,с. 
Логоварди“ с. Бистрица, 
с. Кравари, с. Ротино, с. 
Жабени и с. Меџитлија 

(ПИ + ОПЛИГ за Л=9000 
м)и пристап од Битола до 

археолошки локалитет 
Кале, објект Бедем 

1.700.000,00       1.700.000,00 

 ВКУПНО 12.940.404,00 336.400,00 424.060,00 690.600,00 2.850.000,00 1.716.000,00 3.800.000,00 22.757.864,00 
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ПРИЛОГ 2 
Ред бр Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ ИЗНОС 

 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 7.740.005,00 

  Кофинансирање ПР-Куглана 4.000.000,00 

  ЛЕСС 100.000,00 

  Локален волонтерски совет 200.000,00 

  Учество на ОБ во проекти 2.200.000,00 

  ЦППР 1.240.005,00 

 426990 Г1 Други оперативни трошоци 312.300,00 

  Работа и активности за стратегија на ЕР 300.000,00 

  Европа на врата 12.300,00 

    

 426120Г1 Чланарина за 806.000,00 

  ЗЕЛС 763.000,00 

  ЛАГ 6.000,00 

 426210 Г1 Репрезентација 92.250,00 

 425970 Г1 Консултантски услуги 49.200,00 

 463110 3Г Трансфер до 3Г 700.000,00 

  Соработка со Граѓански организации 350.000,00 

  ЛЕСС- 100.000,00 

  Локален волонтерски совет 200.000,00 

  стари лица 50.000,00 

 3Г трансфер Еднократна помош до здруженија на граѓани 2.000.000,00 

  Кредит за возила 61.500.000,00 

 КА 744311 Офицерски дом-зголемена туристичка понуда 5.879.261,00 

  СЕ вкупно 79.079.016,00 
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ПРИЛОГ 2 
АКЦИСКИ ПЛАН СО ВМЕТНАТ РОДОВ АСПЕКТ за дел од активности 

 
Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 

Ресурси Индикатори 

Поддршка за отварање на 
сопствен бизнис (женско 
претприемништво) 

ЕР 
Давање на финансиска 
поддршка на жени 
претприемачи  

Зголемување на 
вработеноста во ОБ 2020 

1.000. 
000 ден  

Трансфер на 
ЗГ 

Број на 
отпочнати 
бизниси 

Воведување на советници за 
кариерен развој во средните 
училишта 

ЕР 
СУ 
БРО 

Да се обучат лица од 
педагошката служба 
на средните училишта 
кои ќе даваат совети за 
кариерен развој  

Зголемување на 
вработливоста на младите 
момчиња и девојчиња  

2020 Трансфер на 
ЗГ 

Број на 
едуцирани 
советници 

Едуцирање за 
нестереотипни сообраќајни 
знаци во изработката на 
сообраќајни проекти за 
траен режим на сообраќај. 

ЕР Да се обучат 
проектанти  

Разбивање на 
сообраќајните стереотипи 
преку вертикална и 
хоризонтална 
сигнализација 

2020 Трансфер на 
ЗГ 

Број на 
изработени 
сообраќајни 
проекти 

Обука за проектанти-
ревиденти во висока и ниска 
градба 

ЕР 

Да се обучат 
проектантите  да ја 
внесуваат родовата 
компонента во 
изработката на 
проектите 

Изработка на родово 
сензитивни проекти  2020 Трансфер ЗГ  

Број на обуки 
Број на 
едуцирани 
проектанти 

Промоција на  профилите на 
средното земјодеско 
училиште 

ЕР 
Средното 
земјоделско 
училиште 

Доделување на 
стипендии за 
запишување во 
средното земјоделско 
училиште 
Одржување на 
промотивни настани 
за придобивките да се 
биде земјоделски 
техничар 

Зголемување на бројот на 
момчиња и девојчиња кои 
ќе се определат да учат во 
земјоделското училиште 
„Кузман Шаокарев’ Битола  

2020 Др.трансфери 
464990 

Број на деца кои 
добиле 
стипендија  
Број на 
промотивни 
средби  

Реализација на активности 
од стартегијата за граѓански 
организации  

Здруженија на 
граѓани  

 реализација на 
активности од 
стартегијата за 
граѓански организации 

 Поголемо учество на 
граѓанските организации  2020 350.000 ден  

 Број на 
реализирани 
активности  

Активности за ЛЕСС   Општина 
Битола 

 Реализација на 
активности согласно 
АП за ЛЕСС  

 Подобрување на 
економско социјалниот 
дијалог помеѓу партнер 
институциите 

 2020 200.000 ден  

 Број на 
реализирани 
настани и 
активности 

Реализација на активности 
од АП за волонтерство  

Совет за 
волонтерство  

 Реализација на 
активности од АП за 
волонтерство  
активности за ЛЕСС 

 Зголемување на свеста за 
волонтерството, 
зголемување на бројот на 
волонтери и волонтерски 
акции 

 2020 400.000 ден  

 Број на 
реализирани 
активности и 
вклучени 
волонтери 

 
 
 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), 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 работата 
на Комисијата за еднакви можности за 

2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за работа на 
Комисијата за еднакви можности 2020 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ за 2020 година 

Вовед 
Општина Битола во соработка со Коми-

сијата за ЕМ и недискриминација согласно 
постоечката Стратегијата за родова рамно-
правност 2016-2019 пристапија кон изра-
ботка на програма за еднакви можности 
2020 година во следните области: 

Воведување на родов пристап во 
креирање политики 
– Изработка на стратегија за еднакви 

можности 2020-2024 
– Обуки за родова интегрција на врабо-

тените и членовите на советот на ОБ 
– Воведување на механизам за обезбе-

дување родово разделени податоци во 
програмите и извештаите кои се раз-
гледуваат од советот 

– Воведување на механизам за следење 
на родово еднакви резултати 

(Дел ќе се обезбедат преку менторската 
програма наОН Жени) 

 
Зголемување на учеството на жените и 
мажите во донесувањето на одлуки и 
пристапот до ресурси во Општина 
Битола 
- Јакнење на жени / мажи идни рако-

водители преку работилници 
- Ефективно учество во институциите и 

донесувањето на одлуките – преку пра-
шалник 

 
Родова еднаквост преку образование 
– Квалитативна анализа на причините за 

помал опфат на девојчиња во некои 
училишта 

– Премостување на родовиот јаз во тех-
нички науки- серија на предавања 

 
Родова еднаквост преку култура 
– Промоција на родова рамноправност – 

Прослава на меѓународниот ден на 

– женските права - 8 март 
– Прослава на ден на мајката и ден на 

таткото 
– Поставување на претстави од женски 

автори 
 
Родова еднаквост преку медиуми 
– Истражувачки стории за нерамнопра-

вност 
– Обука за новинари за родова една-

квост 
– Родова еднаквост преку здравство 
– Подигање на свест за репродуктивно 

здравје –едукација 
– Превенција од сексуални болести 

ХИВ/СИДА- едукација 
 
Родова еднаквост преку спортот 
– Едократна парична награда за женски 

спортски клубови 
– Поддршка на женски фудбалски и ко-

шаркарски клубови 
 
Родова еднаквост преку активности 
против родово основано насилство и 
трговија со луѓе 
– Организирање на јаван кампања за 

информирање и едукативни работил-
ници за сите форми на насилство и 
механизми за нивна превенција 

– Организирање на посебен тип на 
обуки за јакнење на самодовербата на 
жена жртви на семејно насилство за 
отварање на сопствен бизнис 

 
Родова еднаквост и економското 
јакнење на жената 
– Олеснат пристап на жените до пазарот 

на трудот (промотивни денови за ак-
тивните мерки за вработување) 

– Зголемен број на жени претприемачи 
(отворени денови, едукација за соп-
ствен бизнис 30) 

– Подигнување на свеста на руралната 
жена 

– Климатските промени и нивното вли-
јание врз земјоделието 

 
Вкупен буџет за реализација на оваа 

програма е 500.000,00 ден учество на 
Општина Битола 
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АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА 
ОПШТИНА БИТОЛА 2020 

 
 Воведување на родов пристап во креирање политики 

 
Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Изработка на стратегија за 
еднакви можности 2020-
2024 

КЕМ Дво дневна работилница за 
изработка на стартешкиот 
документ 

Да се изготват 
стартешки цели зџа 
наредните 4 год., 
согласно резулатите 
од анкетата 

Јануари/февруари 
2020 

UN Women Изготвен 
стартешки 
документ 

Обуки за родова 
интегрција на вработените 
и советот на ОБ 

КЕМ Тро дневна обука на 
вработените и советниците 
од советот на ОБ 

Градење на 
капацитети за РОП 
и РОБ 

Септември/ноември 
2020 

150.000 ден Број на обуки 
Број на обучени 
лица 
 

Воведување на механизам 
за обезбедување родово 
разделени податоци во 
програмите и извештаите 
кои се разгледуваат од 
советот 
 

КЕМ Воспоставување на 
динамика на собирање на 
податоците и алатки за 
собирање на податоците 

Да се обезбеди 
редовно ажурирање 
и анализа на родово 
разделената 
статистика и 
информации како 
основа за следење и 
планирање мерки 

Континуирано ОН Жени 
преку 
менторска 
програма 

Листа на 
индикатори 
Усвоена 
Податоци 
собрани 

Воведување на механизам 
за следење на родово 
еднакви резултати 

КЕМ Воспоставување на 
перформанс индикатори и 
динамика на нивно 
следење 
Воведување на родова 
перспектива во 
формуларите за 
доделување на помош / 
средства и известување 
Работилница за родово 
одговорни индикатори 

Да се воведе 
механизам за 
следење на родово 
еднакви резултати 

 ОН Жени 
преку 
менторска 
програма 

Листа на 
перформанс 
индикатори 
Формулари 
(родово 
сензитивни) 
усоени 
Работилница 
оддржана 
Број на 
учесници на 
работилница 

 Зголемување на учеството на жените и мажите во донесувањето на одлуки и пристапот до ресурси во Општина 
Битола 

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Јакнење на жени / мажи 
идни раководители преку 
работилници 

КЕМ 
Совет 
Градоначалник 

Работилници за 
подигнување на свеста за 
родовата еднаквост и 
родовите перспективи во 
програмите на општината 

Да се зајакне свеста 
за еднакви 
можности 

2020  Број на 
работилници 
Број на 
учесници 
 

Ефективно учество во 
институциите и 
донесувањето на одлуките 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Градоначалник 

Развивање на прашалник 
со кои се проверува дали 
женската перспектива е 
вградена во одлуките 

Да се зајакне 
учеството на 
жените 

2020  Прашалник 
усвоен 

 Родова еднаквост преку образование  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Квалитативна анализа на 
причините за помал опфат 
на девојчиња во некои 
училишта 
 

КЕМ 
ЗГ 

Истражување 
Анализа на причините 
Предлог мерки 
презентирани пред 
општината 
 

Намалување на 
родова нееднавост 
во образование 

2020 20000 МКД Анализа за 
причините 
спроведена 

Премостување на 
родовиот јаз во технички 
науки 
 

КЕМ 
ЗГ 
Бизнис сектор 

Анализа на 
постигнувањата на 
момчиња и девојчиња во 
природни науки и 
математика 
Родова анализа на 
транзација од средно во 
високо образование по 
струки 
Серија на предавања / 
инспиративни говори на 
успешни жени во технички 
науки 

Намалување на 
родова нееднавост 
во образование 

2020 20000 МКД Анализа 
направена 
Предавања 
оддржани 
Број на 
посетители на 
предавања 
Број на 
девојчиња кои 
се запишале на 
техничи науки 
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 Родова еднаквост преку култура  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Промоција на родова 
рамноправност – 
Прослава на 
меѓународниот ден на 
женските права - 8 март 
Прослава на ден на 
мајката и ден на таткото 
Поставување на претстави 
од женски автори 
 

КЕМ 
Одделение за 
јавни дејности 
Совет на ОБ 
ЗГ 

Развивање на културна 
програма за овие настани 
Организирање на настани 

Подигање на свест 
за родова еднаквост 

2020 Програма за 
култура 

Организирани 
настан 
Број на 
учесници 
 

 Родова еднаквост преку медиуми  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Обука за новинари за 
родова еднаквост 
 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Независен 
консултант 
Медиуми од 
ОБ 

Најмување консултант 
Развој на концепт на обука 
Достава на обука 
Работилница за апликација 
на знаење 

Подигање на свест 
за родова еднаквост 

2020 15000 МКД Број на 
едуцирани 
новинари 

Истражувачки стории за 
нерамноправност 
 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Медиуми од 
ОБ 

Конкурс за истражувачка 
сторија 
Изработка и емитување на 
медиумите 
Награда за најдобра 
истражувачка сторија 

Подигање на свест 
за родова еднаквост 

2020 15000 МКД Објавен 
конкурс 
Број на 
доставени 
стории 

 Родова еднаквост преку здравство  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Подигање на свест за 
репродуктивно здравје 
 

Здруженија на 
граѓани 
КЕМ 

Спроведување на 
здравствена едукација за 
абортус 

Подигање на свест 2020 6000 МКД Број на 
едукации 
Број на 
учесници 

Превенција од сексуални 
болести ХИВ/СИДА 
 

Здруженија на 
граѓани 
КЕМ 

Спроведување на 
здравствена едукација 

Подигање на свест 2020 6000 МКД Број на 
предавања 
Број на 
слшатели 

 Родова еднаквост преку социјална заштита  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Родова анализа на 
корисниците на 
социјалната помош која се 
доделува од општината 

KEM 
Совет на ОБ 
ЗГ 

Истражување 
Анализа и утрдување на 
критериуми за 
унапредување на родова 
еднаквост при доделување 
на социјалана помош од 
општината 

Унапредување на 
родова еднаквост 

 
2020 

 Извештај 
Измена на 
критериумите 
за доделување 
на помош 

Подобрување на 
квалитетот на животот на 
возрасните мажи и жени 

KEM 
Совет на ОБ 

Организирање на трибини 
за собирање на податоци 
за потреби на трудовите 
инвалиди, самци и стари 
луге корисници на 
социјална помош КЕМ да 
подготви опис и 
критериуми на услугата а 
општина да организира 
тендерска процедура за ЗГ 
кои би ја спровела ова 
активност 

Унапредување на 
родова еднаквост 

Ноември 2020 15.000 МКД Број на 
органзирани 
трибини 
Број на 
слушатели 
Извештај со 
конкретните 
потреби 
споделен до 
КЕМ 

 Родова еднаквост преку спорт  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Поддршка на женски 
фудбалски и кошаркарски 
клубови 
Едократна парична 
награда за женски 
спортски клубови 
 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Градоначалник 

Идентификација на 
клубовите 
Донесување на одлука за 
висина на парична помош 
и форма (учество на 
натпревари и/или тековни 
трошоци) 

Промоција на 
женски спорт; 
намалување на 
родови стереотипи 

2019 Програма 
за спорт 

Број на клубови 
кои добиле 
парична 
награда 
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 Родова еднаквост преку активности против родово основано насилство и трговија со луѓе  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Организирање на посебен 
тип на обуки за јакнење на 
самодовербата на жена 
жртви на семејно 
насилство за отварање на 
сопствен бизнис 

КЕМ преку ЗГ Ангажирање обучувач 
Анализа на потребите за 
обука 
Развој на програма за 
обука 
Доставување на обука 
Доделување грантови 
Извештај 

јакнење на 
самодовербата на 
жена жртви на 
семејно насилство 
за отварање на 
сопствен бизнис 

2020 30.000МКД Број на обуи 
органзиирани 
Број на 
учесници 
 

Организирање на 
едукативни работилници 
со цел на информирање за 
сите форми на 
насилството и превенција 
од трговија со луѓе 

КЕМ преку ЗГ Ангажирање обучувач 
Анализа на потребите за 
обука 
Развој на програма за 
обука 
Доставување на обука 
Извештај 

Подигање на свест 2020 30.000 МКД Број на 
спроведени 
работилници; 
број на 
учесници на 
работилниците 

 Родова еднаквост и економското јакнење на жената  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Подигнување на свеста на 
рураланат жена 

КЕМ Обележување на 15 
октомври –меѓународниот 
ден на руралната жена 
(дебата) 
Едукација за промените во 
програмата за ИПАРД 

Економско јакнење 
на руралната жена 

2020 20.000 ден Одржана дебата 
Број на 
присутни жени 
од руралните 
средини 
Број на 
одржани 
едукативни 
средби 

Климатските промени и 
влијаните врз 
земјоделието 

КЕМ 
МТСП 

Обука за мерките за 
заштита од климатски 
промени, информации за 
финансиски средства за 
истите 

Навремено 
спречување и 
заштита на 
земјоделските 
површини од 
климатски промени 

2020 20.000 ден Број на 
реализирани 
обуки 
Број на 
учесници 

Зголемен број на жени 
претприемачи (отворени 
денови, едукација за 
сопствен бизнис 30 ) 
 

КЕМ 
АВРСМ 
АППРМ 
ЗГ 

Отворени денови 
Промоција 
Едукација 

Зголемено учество 
на жените на пазар 
на труд 

2020 15.000 МКД 
+ ко-
финансиање 
од локални 
бизниси 

Број на 
изложувачи и 
број на 
посетители 
Број на 
промотивни 
материјали 
Број на обуки и 
број на 
слушатели 

Олеснат пристап на 
жените до пазарот на 
трудот( промотивни 
денови за активните 
мерки за вработување) 

ЗГ 
КЕМ 
АВРСМ 

Отворени денови 
Промоција 
Едукација 

Зголемено учество 
на жените на пазар 
на труд 

2020 20.000 ден Број на 
промотивни 
настани и број 
на слушатели 

 Родова еднаквост и меѓуопштинската регионална соработка  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Соработка на локалните 
комисии за еднакви 
можности во 
Пелагонискиот регион 

КЕМ Работни средби 
Панел дискусии 
Обуки 

Јакнење на 
капацитетите на 
локалните комисии 
и реализиација на 
заеднички 
активности и 
проекти 

2020 30.000 ден Број на 
реализирање 
настани , 
проекти, обуки 
и сл. 

 
Прилог 1 

Реден  
број 

 Датум на 
реализација 

Институција ставка |Износ (Денари)| 

1 реализација на проекти за ЕМ 2020 ЗГ 463110 200.000 ден 

2 печатење материјали 2020 Општина Битола 425920 100.000 ден 
3 обуки 2020 ЗГ 426310 200.000 ден 

Бр.09-181/28                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за туризам 

во Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за туризам во 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 25.12.2018 год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
на туризам во Општина Битола за 2020 

година  

„Битола, атрактивна туристичка 
дестинација“ 
 
Општина Битола со својата место-

положба (непосредната близина со Р.Грција 
членка на ЕУ, поставеноста на историски 
важната рура, позната како патот VIA 
EGNATIA, блискоста до охридскиот и 
солунскиот аеродром, природното богат-
ството (планината Баба со единстевна 
флора и фауна, потенцијалите за развој на 
зимските спортови итн.), културните 
атрактивности (богатата историјата и 
традиција, културни споменици и знамени-
тости, манифестации и фестивали) ги има 
сите предуслови за развивање на туризмот 

како еден од најважите двигатели на 
општествениот развој. 

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

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

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

 
1. Промоција на активности на НП 
Пелистер за развој на туризмот 
За развојот на туризмот на територија на 

општина Битола многу придонесува и 
состојбата на Националниот парк ,,Пелис-
тер“. За таа цел изработени се неколку 
студии и имплементирани, но секако има 
место за нови и поиновативни. За таа цел 
општина Битола ќе финансира промоција на 
активности преземени од страна на НП 
Пелистер за развој на туризмот во 
Националниот парк на дел од изготвена 
Програма од нивна страна за цела 2020 г. и 
која ќе биде доставувана на усвојување од 
страна на општина Битола. По завршување 
на известувачкиот период (2020 г.) НП 
Пелистер е должен да достави Извештај за 
користените средства до Општина Битола. 
Средствата за реализација на оваа Програма 
општина Битола ќе им ги префрлува на 
крајниот корисник по поднесен извештај за 
извршени работи. Сите овие активности ќе 
се регулираат со обостран потпишан 
меѓусебен договор на општина Битола и НП 
Пелистер Битола. 
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2. Промоција на туризмот во општина 
Битола - SMART-CUL-TOUR 
На повик на програмата за преку-

гранична соработка на Република Северна 
Македонија со Република Албанија апли-
циравме како лидер партнер во партнерство 
со 2 партнери од РСМ (Завод и Музеј 
Битола и НВО ,,МКЦ“ Битола и 2 партнери 
од Р Албанија: Директорат за културно 
наследство од Корча и општина Пустец) со 
кои изработивме проект за развој на 
туризмот со меѓусебна подршка. За овај 
проект веќе е склучен договор за ГРАНТ со 
делегацијата на ЕУ во РСМ со вредност од 
85% од вредноста на целокупниот проект 
(без ДДВ) кој се состои од следното: 
Реконструкција на пристапен пат и паркинг 
со осветлување пред локалитет Хераклеја во 
Битола ул. Петочна вода Битола со автен-
тични материјали на истиот, Изградба на 
пристап со осветлување заедно со патека за 
лица со посебни потреби во самиот лока-
литет од влезот до арената, реставрација на 
тераса и музејска постапка во затворениот 
простор во Хераклеја Линкестис. Додека од 
албанска страна ќе се реставрира ОУ во с. 
Глобочани во Музеј со опремување за му-
зејска поставка заедно со конференциски 
дел. Проектот е во интерес на промоција и 
развивање на Туризмот на двата региони и 
ќе се реализира во две календарски години. 
Средствата во оваа програма се за првата 
година-2020 г. 

 
3. Туристичко инфо биро 
Во рамки на проектот CINECULTURE во 

кој партнер е Општина Битола, проект од 
Програмата за прекугранична соработка со 
Република Грција е предвидено отворање и 
промоција на туристичко инфо биро. 

Финансиски средства се обезбедени во 
рамките на проектот. 

 
4. Туристички инфо табли за 
потпелистерските села 
Обезбедени преку Пелагонискиот 

плански регион, со финансиска поддршка 

од Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
5. Промотивни активности 
Делот на печатење на пропаганден ма-

теријал за промоција на туристичките капа-
цитети на Општина Битола се реализира 
преку Правно нормативниот сектор во 
Општината. 

Одделението за економски развој при 
Општина Битола интензивно соработува со 
Агенцијата за промоција и развој на туриз-
мот во РСМ, од каде се побарани следните 
пропагандни материјали и се очекува во 
наредниот период истите да бидат доста-
вени: 

• водичи за манастирите (бугарски, 
српски, македонски јазик), отомански 
споменици (турски, македонски, ал-
бански и англиски јазик) и препознат-
ливи туристички производи (турски и 
англиски јазик); 

• мапи (англиски јазик); 
• брошури за градот Битола (англиски 

јазик); 
• брошурата Неоткриено туристичко бо-

гатство (англиски јазик); 
• туристички пасош (англиски јазик); 
• водич за качување (англиски-македон-

ски јазик), водич на вкусови (македон-
ски и англиски јазик), водич на регио-
ните (македонски јазик); 

• 6. сетила (турски, германски бугарски, 
српски јазик). 

Исто така се побарани и ќе се израбо-
туваат патоказни табли за позначајните 
културно историски споменици во Битола. 

 
6. Изградба на колекторски систем во дел 

од потпелистерските села, проектна аплика-
ција и проектно решение преку одделение 
за економски развој, реализација во тек 
преку комунално одделение во општина 
Битола. 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за туризам во Општина Битола 

За 2020 година 
Ред. Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 717111 Комунална такса за привремен престој 1.251.028,00 

2 742115 Приходи од ЕУ 13.183.740,00 

 ВКУПНО: 14.434.768,00 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за туризам во Општина Битола 

За 2020 година 
 

Ред. 
Бр. 

Програ
ма Г2 Расходи Износ (ден.) 

1 464 990 Промоција на активности на НП Пелистер за развој на туризмот 580.000,00 

2  
464990 

Учество на општина Битола од 15% без плати на вработени кои 
учествуваат во проект 671.028,00 

2.1 742115 SMART-CUL-TOUR проект CBC AL-MK Учество на општина 
Битола од 15% без плати на вработени кои учествуваат во проект 13.183.740,00 

2.1.1 420210 Патување во странство (дневница) 11.070,00 

2.1.2 421410 Горива и масла 4.612,00 

2.1.3 423810 Ситен инвентар 24.600,00 

2.1.4 425970 Консултантски услуги 369.000,00 

2.1.5 464990 Разни трансфери 7.390.920,00 

2.1.6 482130 Програма ЈД (Капитални расходи) 
Реконструкција на улици и патишта 5.235.938,00 

2.1.7 482940 Програма ЈД (Капитални расходи) 
Надзор над изградбата 147.600,00 

  Вкупно: 14.434.768,00 
 
Со оваа програма е обезбеден родов 

аспект преку приоритети на Општина 
Битола. 

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

Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола 
Бр.09-181/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за 

одржување на комунални објекти и 
инсталации, локална патна мрежа и улици 

во Општина Битола за 2020 година. 
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1. Ја објавувам Програмата за одржување 
на комунални објекти и инсталации, 
локална патна мрежа и улици во Општина 
Битола за 2020 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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, 17/08 и 08/19), а 
во врска со член 60 став 4 од Законот за 
јавните патишта („Службен весник на РМ“ 
бр.84/08; 52/09; 144/09; 39/10; 124/10; 23/11; 
53/11; 44/12; 168/12; 163/13; 187/13; 39/14; 
42/14; 166/14; 44/15; 116/15; 150/15; 31/16; 
71/16; и 163/16), Советот на Општина 
Битола на својата седница, одржана на 
25.12.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за одржување на комунални објекти и 

инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2020 година 

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

Програмата представува континуитет на 
работите од предходните програми и 
обврски што треба да бидат завршени во 
2020година. 

 
ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА 

Јавното претпријатие за државни патишта  
на РМ 

Ред. 
број 

 
Расходи 

 
Буџет 2020 

 
1. 

 
Одржување на улици во зимски период 

 
10.927.946,40 

 
 

 
ВКУПНО: 

 
10.927.946,40 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

На програмата за одржување на комунални 
објекти и инсталации, локални патишта и 
улици во Општина Битола за 2020 година 

Ред. 
број 

 
Шифра 

 
Извор на приходи 

 
Буџет 2020 

 
1. 

 
717112 

Надоместоци од комунална 
такси 

 
11.649.990,00 

 
2. 

 
713211 Данок на наследство и подарок 6.000.000,00 

 
3. 

 
741113 

Трансфери од буџетот на 
Агенцијата за државни 
патишта на РМ 

10.927.946,40 

 
  ВКУПНО: 28.577.936,00 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за одржување на комунални 
објекти и инсталации, локални патишта и 
улици во Општина Битола за 2020 година 

 
Ред. 
брoj 

 

 
Про-
грам
а 

 
Буџет 

 
Ставка 

 
Планирани 
работи за 
изведување 

 
Буџет 2020 

 
1. 

 
Ј60 

Агенција 
за 
државни 
патишта 

 
424320 

 
Одржување 
на улици и 
патишта во 
зимски услови 

 
10.927.946,00 

 
2. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
424320 

Одржување 
на улици и 
патишта во 
зимски услови 

 
699.296,00 

 
3. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
423990 

Други 
материјали 
за зимско 
одржување 

 
4.181.446,00 

     
ВКУПНО I: 

 
15.808.688,00 

 
4. 

 
Ј60 

 
Основен 
буџет 

 
424320 

Одржување 
на 
хоризонтална 
сигнализација 

 
6.000.000,00 

 
5. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
424440 

Одржување 
на 
вертикална 
сигнализација 

 
1.000.000,00 

 
6. 

 
Ј60 

Основен 
буџет 

 
424440 

Одржување 
на светлосна 
вертикална 
сигнализација 

 
1.240.753,00 

 
7. 

 
ЈФ0 

Основен 
буџет 

 
480190 

 
Купување на 
друга опрема 

 
1.000.000,00 

 
8. 

 
ЈФ0 

 
Основен 
буџет 

 
480190 

Средства за 
смирување на 
сообракајот 
околу 
OУ„Даме 
Груев“ 

 
1.400.000,00 

 
9. 

 
ЈФ0 

 
Основен 
буџет 

 
480190 

Средства за 
смирување на 
сообракајот 
пред СДМУ 
„д-р Јован 
Калаузи 

 
500.600,00 

 
10. 

 
ЈФ0 

 
Основен 
буџет 

 
480190 

Средства за 
смирување на 
сообракајот 

 
1.100.000,00 
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кај новиот 
пазар 
(семафор) 

 
11. 

 
ЈФ0 

 
Основен 
буџет 

 
480190 

Средства за 
смирување на 
сообракајот 
на 
ул.„В.Каранге
левски“пред 
Домот за 
доенчиња 

 
377.895,00 

 
12. 

 
ЈЛ0 

 
Основен 
буџет 

 
482940 

 
Надзор над 
изведбата 

 
150.000,00 

     
ВКУПНО II: 

 
12.769.248,00 

     
ВКУПНО I+ 
II: 

 
28.577.936,00 
 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот и Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Советот на 
Општина Битола. Одделението за 
комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште врши координација во 
реализација на програмата. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Програмата за 2021 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за 

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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, 17/08 и 08/19), а 
во врска со член 15 од Законот за 
комунални такси („Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004; 64/05; 92/07; 123/12 153/15; 
192/15 и 23/16), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
За користење и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година 

Со програмата за користење и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 
година се врши распределба на средствата 
што на Општина Битола и припаѓаат 
согласно Законот за комунални такси за 
користење и одржување на јавното 
осветлување во сервисните и станбените 
улици. 

Средствата од точка 1 на оваа Програма 
ќе се користат за тековна потрошувачка на 
електрична енергија и за одржување на 
инсталациите за осветлување во сервисните 
и станбените улици на подрачјето на 
Општината и тоа: 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2020година 
Ред. 
број Шифра Извор на приходи Буџет 2020 

1. 717116 Надоместок од комунална дејност за улично осветлување 63.049.213,00 
 
  ВКУПНО:  

63.049.213,00 
 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

на Програмата за јавно осветлување за 2020год. 
Ред. бр. Програма Буџет Ставка Планирани работи за изведување Буџет 

2020 
Родов ас-

пект 

1. ЈЗ0 Основен буџет 421110 Електрична енергија  
30.000.000,00  

2. ЈЗ0 Основен буџет 424440 Поправка и одржување на улично осветлување 
(град) 6.000.000,00  

√ 

3. ЈЗ0 Основен буџет 24440 Поправка и одржување на улично осветлување 
(рурални средини) 3.920.000,00  

√ 

4. ЈЗ0 Основен буџет 424440 

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

11.801.680,00  
√ 

5. ЈЗ0 Основен буџет 426990 Услуги од електричарство 870.667,00  

6. ЈЗ0 Основен буџет 423990 Материјали за новогодишни украси и детски 
фигури 967.823,00  

7. ЈЗ0 Основен буџет 424390 Одржување на други градби 1.000.000,00  

8. ЈА0 Основен буџет 482820 Изградба на капацитети во енергетиката  
5.070.125,00  

8.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 963.001,00  
√ 

8.2    ул.„8-ми Септември“ 1.083.012,00  
√ 

8.3    ул.„Крушевска Република“  
365.564,00 

 
√ 

8.4    - ул.„Ѓ.С.Џоџа“ со 
- ул.„13-Јули“ 

 
2.658.548,00 

 
√ 

9. ЈА0 Основен буџет 482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката 3.268.918,00  

9.1    ул.„Рузвелтова“ 1.873.604,00  
√ 

9.2    ул.„Д.И.Мурато“  
1.395.314,00 

 
√ 

10. ЈЛ0 Основен буџет 482940 Надзор над изведбата 150.000,00  
 

     
ВКУПНО: 

 
63.049.213,00  

 
 
 
Треба да се нагласи дека Програмата е 

родово сензитивна. Имено, со оваа про-
грама се предвидува развој на нова 
мрежа на осветлување со што ќе се 
зголеми безбедноста и ќе се одговори на 
потребите на граѓаните разгледувани од 
родов аспект. 

Средствата планирани за трошоци за по-
трошената електрична енергија ќе ги реали-
зира ЕВН „Електро-Битола“ - Битола по 
утврдени микро реони за вклучување и 
исклучување на уличното осветлување. 

Средствата планирани за поправка и одр-
жување на улично осветлување за градот, 
руралните средини како и тековното одржу-
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вање – замена на живини, натриумови и 
флуорецентни светилки со лед светилки 
заради поголема енергетска ефикасност на 
целиот систем за улично осветлување ќе се 
реализираат со ЈП „Комуналец“- Битола. 

Услугите за поправка и одржување на 
уличното осветлување во градот, руралните 
средини каде има изградена мрежа за 
улично осветлување, како и тековното 
одржување-замена на живини, натриумови 
и флуорецентни светилки со лед светилки 
заради поголема енергетска ефикасност на 
целиот систем за улично осветлување ќе ги 
извршува ЈП Комуналец-Битола, согласно 
Одлуки донесени на Совет на Општина 
Битола Бр. 09-157/16 од 14.11.2018год., 
Бр.09-03/4 од 29.01.2019 со кои му е 
пренесено правото на тековно одржување 
на уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола и за 
реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани на 
ЈП Комуналец – Битола. 

Услугите кои ќе бидат извршувани од 
страна на ЈП Комуналец – Битола ќе бидат 
наплатени согласно цените утврдени во 
ценовниците утврдени од страна на Советот на 
Општина Битола со Решение Бр. 09-157/17 од 
14.11.2018год., Бр.09-03/6 од 29.01.2019год. и 
Бр.09-101/29 од 01.08.2019год. 

За реализација на делот од оваа програма 
кој се однесува на одржување на уличното 
осветлување во градот и руралните сре-
дини, Советот на Општина Битола го 
овластува Градоначалникот на Општина 
Битола да склучи договори со ЈП Кому-
налец- Битола за уредување на меѓусебните 
права и обврски. 

Одржувањето на инсталациите за улично 
осветлување ќе се извршува врз основа на 
извршена нарачка од страна на овластено 
лице од Општина Битола. 

Надзор во редовното одржување на ин-
сталациите и проверка на доставените изве-
штаи и фактури за наплата на извршените 
работи ќе врши Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното земји-
ште на Општина Битола. 

Начинот на потврдување на извршените 
работи за одржување на уличното осветл-
ување кое ќе го одржува ЈП „Комуналец“, 
ќе се врши врз основа на записници за 
извршени работи кои ќе бидат потврдени од 

овластено лице од Општина Битола и 
овластено лице од ЈП „Комуналец“. 

Расходите за изградба и одржување на 
електрични с-ми ќе се извршуваат согласно 
динамиката на приливот на средствата и 
утврдената листа на приоритетните објекти. 

За спроведување на оваа Програма по о-
днос на динамиката и наменското 
користење на средствата ќе се грижи 
Одделението за комунални дејности и 
уредување на граде-жното земјиште на 
Општина Битола и Ком-исијата за јавни и 
комунални дејности. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањетоа a ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Прогр-амата за 2021 година и ќе се објави 
во „Службен Гласник на Општинa Битола“ 
Бр.09-181/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 

година 

1. Ја објавувам Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 точка 9 од 

Статутот на Општина Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 
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17/08 и 08/19), а во врска со член 94 став (4) 
од Законот за градежно земјиште 
(„Службен Весник на РМ“ бр.15/15; 
бр.98/15; бр.193/15; 226/15; 31/16, 142/16 и 
190/16), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.12.2019 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 

година 

Оваа Програма претставува континуитет 
на преземените активности за уредување на 
градежното земјиште од претходните 
години, а во согласносност со донесениот 
Генерален план и детални урбанистички 
планови за Општина Битола. 

Со Програмата особено се утврдуваат: 
• Подрачјата на кои ќе се врши уре-

дување на градежното земјиште; 
• Обемот на уредувањето и степенот 

на опремување на земјиштето со комунални 
објекти и инсталации; 

• Извори на финансирање на уредува-
њето; 

• Пресметка на висината на надомес-
токот за уредување на градежното земјиш-
тето; 

• Начин на здружување и насочување 
на средствата за уредување; 

• Динамика и мерки за извршување на 
Програмата. 

И покрај тоа што се дефинирани 
обврските за уредување на градежното 
земјиште со оваа Програма, истата е 
отворена за измени и дополнувања и во неа 
можат да бидат вградени и евентуални 

други задачи доколку има потреба и се 
создаваат услови за нивна ургентна 
реализација во текот на 2020 год. 

 
ПОДРАЧЈА НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ 

ВРШИ УРЕДУВАЊЕ 
Во 2020 год. уредувањето на градежното 

земјиште треба да се врши според оваа 
Програма, и треба да бидат опфатени 
повеќе локации во градот и тоа: 

• локалитети на кои треба да се 
отпочне со градба оваа година; 

• локалитети на кои ќе се регулираат 
обврските од претходните години; 

• локалитети на кои ќе се вршат при-
премни работи за објектите кои ќе се градат 
во 2020 год. и наредните години. 

• Поблиските податоци за подрачјата 
на кои треба да се врши уредување на 
градежното земјиште се дадени во 
поглавјето “Обем на уредувањето и степен 
на опремувањето на земјиштето со 
комунални објекти и инсталации.“ 

 
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

УРЕДУВАЊЕТО 
Извори за финансирање на уредувањето 

на градежното земјиште се утврдени 
согласно Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденост во Општина 
Битола („Сл. Весник на РМ“ бр. 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16; 190/16; 
72/18 
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ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА 
ОПШТИНА БИТОЛА за 2020 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2020год. 

 
Ред. 
бр. Програма Буџет Ставка Планирани работи за изведување Буџет 

2020 
Родов 
аспект 

 
1. ЈД0 Основен 

буџет 482120 Изградба на улици, патишта и автопати 34.716.398,00  

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

√ 
 

1.2    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.970.502,00  
√ 

 
1.3    ул.„Љубојно“ 2.279.847,00  

√ 
 

1.4    Лок.пат од с. Кажани до с. Маловишта –I 
фаза 22.400.000,00  

 
1.5    с. Долно Оризари 588.067,00  

√ 
 

2. ЈДО Донации 
(грант) 482120 Изградба на улици, патишта и автопати 4.411.930,00  

 
2.1    с. Долно Оризари 4.411.930,00  

√ 
 

3. ЈИ0 Основен 
буџет 482320 Изградба на с-ми за одведување и 

пречистување на отпадни води 8.835.538,00  

 
3.1    ул.„Ѓорги Димитров“  

2.835.538,00 
 

√ 
 

3.2    Секундарна мрежа за колектор Б.чешма- 
Ц.Ппетли 5.000.000,00  

 
3.3    Мал Парис 1.000.000,00  

 
4. ЈГ0 Основен 

буџет 482720 Изградба на капацитети за водоснабдување 4.544.772,00  

 
4.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 334.651,00  

√ 

4.2    Пумпна станица во с. Лисолај  
1.969.368,00  

 
4.3    Изградба на приклучок за пречистителна 

станица с.Трново 
 

2.240.753,00  

 
5. ЈЛ0 Основен 

буџет 482920 Изградба на други објекти 22.481.501,00  

 
5.1    Изградба на рампи за лица со попреченост 1.000.000,00  

√ 
 

5.2    Уредување на излетничко место во с. 
Лопатица 6.071.265,00  

√ 
 

5.3    Изградба на настрешници во функција на 
објект во пазарот 15.410.236,00  

 
6. 

 
ЈЛ0 

Основен 
буџет 

 
482940 Надзор над изградбата 700.000,00  

    ВКУПНО I: 75.690.139,00  

 
7. 

 
ЈД0 

 
Основен 

буџет 

 
482130 

Реконструкција/ Рехабилитација на улици, 
патишта и автопати 76.248.062,00  

 
7.1    ул.“ Д. Илиевски Мурато“ 10.411.966,00  

 
7.2    ул.„Рузвелтова“ 7.500.000,00  

√ 
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7.3 ул.„2-ри Август“ 2.357.970,00 √ 
 

7.4    ул.„Партизанска“ 16.530.639,00  
√ 

 
7.5    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00  

√ 
 

7.6    ул„Довлеџик“ 15.000.000,00  
√ 

 
7.7    ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.584.780,00  

 
7.8    ул.„Булевар 1-ви Мај“ (десна страна) 3.000.000,00  

 
7.9    

 
Санација со гранитни полчки (Широк сокак и 
Стара чаршија) 1.500.000,00  

 
7.10    Санација на тротоари и улици со бехатон 7.554.392,00  

 
7.11    Санација на коловози со гребен асфалт 1.590.000,00  

 
7.12    Санација на коловози со тампон 1.500.000,00  

 
7.13    Санација на ударни дупки 3.850.000,00  

8. ЈИ0 Основен 
буџет 482330 Реконструкција на с-ми за одведување и 

пречистување на отпадни води 40.398.469,00  

 
8.1    ул.„Рузвелтова“ 2.575.871,00  

√ 
 

8.2    ул.„2-ри Август“  
2.090.298,00 

 
√ 

 
8.3    ул.„Довлеџик“-атм.к.м. 4.000.000,00  

√ 
 

8.4    ул.„Бранко Радичевиќ“ 2.010.269,00  

 
8.5    ул.„Довлеџик“-фек.к.м. 5.416.883,00  

 
8.6    ул.„Булевар 1-ви мај“ (десна страна) 1.000.000,00  

 
8.7    

 
Приклучоци на атмосферска канализациона 
мрежа на ул.„АСНОМ“ 

 
569.326,00  

 
8.8    Приклучоци на фекална канализациона мрежа 

на ул.„АСНОМ“ 
 

435.089,00  

 
8.9    Приклучоци за атмосферска канализациона 

мрежа на ул.„Партизанска“ 1.258.824,00  

 
8.10    Приклучоци на фекална канализациона мрежа 

на ул.„Партизанска“ 3.609.443,00  

 
8.11    Приклучоци на мешовита канализациона 

мрежа на ул.„Илинденска“ 6.909.136,00  

 
8.12    

 Машинско чистење на канали 1.780.000,00  

 
8.13    капаци и шахти во с.Д Оризари 479.552,00  

 
8.14    Чистење на корито на р.Драгор 1.000.000,00  

 
8.15    Санации на канализациони мрежи, решетки и 

сливници 3.563.778,00  

 
8.16    Покривање на канал на р.Курделец –СТУ9 1.700.000,00  

 
8.17    атм.канализација околу Офицерски дом 2.000.000,00  

 
9. ЈГ0 Основен 

буџет 482730 Реконструкција на капацитети за 
водоснабдување 14.927.220,00  

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

√ 
 

9.2    ул.„Довлеџик“ 4.721.714,00  
√ 
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9.3 ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.121.966,00 
 

9.4    ул.„Булеват 1-ви Мај“ (десна страна) 3.000.000,00  

 
9.5    Приклучоци за водоводна мрежа на 

ул.„Илинденска“ 3.647.101,00  

 
9.6    Приклучоци за водоводна мрежа на 

ул.„АСНОМ“ 236.791,00  

 
9.7    Премин ва водоводна линија кај каналот на р. 

„Курделец“ 313.269,00  

10. ЈЛ0 Основен 
буџет 482930 Реконструкција на други објекти 19.763.683,00  

 
10.1    Школски двор - игралиште во ОУ „Кирил и 

Методиј“ 2.187.484,00  

 
10.2    Рек. на ѕид на р.Драгор кај п.с. Довлеџик 3.000.000,00  

 
10.3    Санација на тоалети во СДТУ„Ѓорги Наумов“ 600.000,00  

 
10.4    Санација на тоалети во ОУ„Елпида 

Караманди“ 2.446.199,00  

 
10.5    Набавка на градежни материјали 2.900.000,00  

 
10.6    Услуга од градежни машини 800.000,00  

 
10.7    Градежно-занаетчиски работи 2.000.000,00  

 
10.8    Санација на споменици 2.000.000,00  

 
10.9    Занаетчиски услуги-потпологачки, фасадерски, 

керамички и бојаџиски услуги 300.000,00  

 
10.10    

Занаетчиски услуги- ѕидарски, армирано-
бетонски, столарски, тесарски и покривачки 
услуги 

330.000,00  

 
10.11    Занаетчиски услуги- водовод, канализација и 

санитарна опрема 200.000,00  

 
10.12    Реконструкција на два железнички премини 3.000.000,00  

 
11. ЈЛ0 Донации 482930 Реконструкција на други објекти 615.000,00  

 
11.1    Игралиште на тепсија 615.000,00  

 
12. ГД0 Основен 

буџет 482830 Реконструкција на капацитети во 
енергетиката 3.669.000,00  

 
12.1    Одржувње на с-ми за греење во објекти на 

О.Б-ла 2.000.000,00  

 
12.2    Реконс. на мрежа и трафостаница во населба 

Баир (Декада на роми) 1.669.000,00  

 
13. ЈЛ0 Основен 

буџет 482940 Надзор над изградбата 1.000.000,00  

    ВКУПНО II: 156.621.434,00  

    ВКУПНО I+II: 232.311.573,00  

 
Треба да се нагласи дека Програмата е родово сензитивна. Имено, со оваа програма се 

предвидуваа градежни активности со што ќе се одговори на потребите на граѓаните 
разгледувани од родов аспект. 
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A. ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
А1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БЛР1 (над каналот) 
• изградба на две станбени згради со катност П+4 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.4 
• изградба на црква со катност П 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.8 
• Изградба на пристапна улица до објект 
• Изградба на втора и трета ламела во “Областа” 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “ДАМЕ ГРУЕВ“ НА АГОЛОТ ОД ул.”ЖЕЛЕЗНИЧКА“ И Р. 

ДРАГОР КАЈ НОВИОТ МОСТ 
• изградба на станбени згради П+4 и П+1 
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, - БИТОЛА 
• изградба на 2 станбени згради 

 
А2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3;4 ДЕЛ И БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1 И 2 
• изградба на индивидуални станбени згради 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ; СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА 
• изградба на индивидуални станбени згради 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА УШИЦИ 1 и 2 ДЕЛ 
• изградба на индивидуални станбени згради 
 ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ПОСТОЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ 
• изградба на индивидуални станбени згради 
• доградби и надградби 
• реконструкција на станбени згради 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА НАС. ДОВЛЕЏИК (кај кампингот) 
• изградба на индивидуални станбени згради 
 МЕСНАНА ЗАЕДНИЦА ,,ДАМЕ ГРУЕВ,“ УРБАН БЛОК 18 
• изградба на индивидуални станбени згради 
 ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2 “ - БИТОЛА 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 
А3. ИЗГРАДБА НА ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 
 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3 ДЕЛ ; Г.ОРИЗАРИ 2 И ПОСТОЕН ДЕЛ 

ОД ГРАДОТ 
• изградба на индивидуални деловни простории од П и П+1 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “СТРЧИН” 
• изградба на приземни деловни објекти 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ИНДУСТРИСКА ЗОНА (Гоце Радосављевиќ) 
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) приземни 
 ДУП ЗА ДЕЛ ОД РАБ. ЗОНА СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА-НОВАЦИ 
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) 
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ВО ДОВЛЕЏИК НАД БЕНЗИСКАТА ПУМПА 
• изградба на деловни објекти 
 ДУП ЗА УШИЦИ БЛОК 5 БИТОЛА 
• изградба на деловни објекти 
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 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ - БИТОЛА 
• изградба на деловни објекти 

 
А4. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 
 ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКИ ПУМПИ 
• на локации одредени со ГУП и ДУП 
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО СЕЛСКИ НАСЕЛБИ КАДЕ ИМА ДЕТАЛНИ 

УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА 
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ – БИТОЛА (бензиска пумпа, 

катни гаражи, енергетски објекти и инфраструктурни објекти) 
 
А5. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 

 
А6. ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ КОПЛЕКС ,,ЖАБЕНИ“ 

 
ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО 

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ 
 

Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот 
на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма и тоа со основни и секундарни 
инфраструктурни објекти. 

 
1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА 

1.2. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 5 
• изградба на улична мрежа 

м² 4000,00 х 2.200,00 = 8.800.000,00 
   Вкупно: = 8.800.000,00 

 
1.3. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ” 
 ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО “ЈЕНИ МААЛЕ” 
• изградба на улична мрежа 

м² 1000.00 х 2.200,00 = 2.200.000,00 
 
 

• изградба на улично осветление 

 = 1.000.000,00 
Вкупно: = 3.200.000,00 

 
1.4. ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1“ – БИТОЛА 

• изградба на сервисни улици 

м² = 48.792.900,00 
 

• изградба на атмосверска канализација за сервисни улици 

м´ х = 4.298.600,00 
 

• изградба на водовод 

м´ х = 2.435.000,00 
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• изградба на дел од отворен канал 

м´ х = 3.000.000,00 
 

• изградба на улично осветлување 

м´ х  =   4.815.600,00 
 
 

 
Вкупно: = 63.342.100,00 

 
1.5.  ДУП “ИНДУСТРИСКИ БЛОК ЈУГ“ – БИТОЛА 

• изградба на коловозна конструкција 

м² 3000,00 х 2.200,00 = 6.600.000,00 
    = 6.600.000,00 

 
1.6. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 8 -ОБЛАСТА КОМПЛЕКС АРИА 

• изградба на улична мрежа 

м² 1000,00 х 2.200,00 = 2.200.000,00 
 

• изградба на улично осветлување 

м² х  = 800.000,00 
  Вкупно: = 3.000.000,00 

 
2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА 

 
2.1 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО БЛР 1;2;3;4 ДЕЛ 

 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
• изградба на канализациона мрежа по патот за с.Лавци 

м´ х = 10.260.000,00 
 

• изградба на коловоз 1ва фаза ул.Ѓорѓи Димитров 

м´ 166,00 = 3.000.000,00 
 

• изградба на фекална и атмосверска канализ.на ул.Ѓорѓи Димитров 

м´ 178х2=356,00 х = 2.836.000,00 
• изградба на водоводна мрежа на ул. Ѓорѓи Димитров 

м´ 100,00 х = 334.700,00 
 

• изградба на улично осветлување на ул.Ѓорѓи Димитров 

 =   2.268.000,00 
Вкупно: = 18.698.700,00 

 
 ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ И ОФОРМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКО КОРИТО 

Вкупно: = 1.000.000,00 
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2.2 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА – ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ДЕЛ 
 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА 
• изградба на улична мрежа 

м² 3500,00 х 3.000,00 = 1.000.000,00 
 

• изградба на фекална канализација 

м´ 500,00 х 4.000,00 = 2.000.000,00 
 

• изградба на атмосферска канализација 

м´ 500,00 х 4.000,00 = 2.000.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 500,00 х 3.000,00 = 1.500.000,00 
   Вкупно: = 6.500.000,00 

 
2.3 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА - УШИЦИ 2 ДЕЛ 
 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
• изградба на улици (коловоз асфалт) 

м² 2500,00 х 
 
2.000,00 = 5.000.000,00 

Улично осветлување =    372.000,00 
   Вкупно: = 5.372.000,00 

 
2.4 ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2“ – БИТОЛА 

• изградба на коловоз СТУ 9; 10; 

м´ х = 11.300.000,00 
 

• изградба на улично осветлување СТУ 9; 10; 

м´ х  =   1.130.000,00 
  Вкупно: = 12.430.000,00 

 
 

2.5 БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1;2;3 ДЕЛ 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 
• изградба на улици 

м² 1000,00 х 2.200,00 = 2.200.000,00 
      

• изградба на канализација 

м´ 200,00 х 4.700,00 =     940.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 200,00 х 3.000,00 =     600.000,00 
   Вкупно: =  3.740.000,00 
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2.6  ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 

 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА 
СТРЧИН 
• изградба на улична мрежа 

м² 1000,00 х 2.200,00 = 2.200.000,00 
 

• изградба на фекална канализација 

м´ 200,00 х 4.000,00 =    800.000,00 
 

• изградба на атмосферска канализација 

м´ 200,00 х 4.000,00 =    800.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 200,00 х 3.000,00 =    600.000,00 
 

• изградба на улично осветлување 

 =    500.000,00 
Вкупно: = 4.900.000,00 

 
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ПАТОТ БИТОЛА – ГРЧКА ГРАНИЦА – 

МАЛО СТОПАНСТВО с.КРАВАРИ 
• изградба на фекална канализација 

м´ 800,00 х 4.000,00 = 3.200.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 1.000,00 х 3.000,00 = 3.000.000,00 
   Вкупно: = 6.200.000,00 

 
 ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТЕК НА ул. ВЛАДИМИР НАЗОР – КАЈ ЛОЗАР 
• изградба на улична мрежа 

м² 8.000,00 х 2.200,00 = 17.600.000,00 
 

• изградба на атмосферска канализација 

м´ 400,00 х 4.000,00 =   1.600.000,00 
 

Вкупно:   =   19.200.000,00 
 

 УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДРАГОР–ТРОТОАРИТЕ И УЛИЦАТА 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 
 ДОВРШУВАЊЕ НА УЛИЦА “ЖЕЛЕЗНИЧКА“ ЗАЕДНО СО ТРОТОАРИ И 

ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 

 
2.7 ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО ГУП 

• изградба на улици 

м² 1500,00 х 2.200,00 = 3.300.000,00 
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• изградба на канализација 

м´ 250,00 х 4.700,00 = 1.175.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 250,00 х 3.000,00 =     750.000,00 
 

• изградба на улично осветление 

 =    500.000,00 
Вкупно: = 5.725.000,00 

 
2.8 ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО УП во населено место-рурални средини 

• изградба на коловоз с.Долно Оризари 

м² х = 5.000.000,00 
 

• изградба на канализација с.Долно Оризари 

м´ х = 2.500.000,00 
 

• изградба на водовод 

м´ 1.000,00 х 3.000,00 = 3.000.000,00 
 

• изградба на улично осветление 

 = 500.000,00 
Вкупно: = 11.000.000,00 

 
2.9 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ 

• изградба на коловози 

=  3.703.000,00 
 Вкупно:     = 3.703.000,00 

 
 
 
ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И 

СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Пресметката на висината на надомес-

токот за уредување на градежното земјиште 
и степенот на уреденост на градежното 
земјиште се утврдува согласно Правил-
никот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на 
комунална инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците 
за уредувањето во зависност од степенот 
на уреденост во Општина Битола („Сл. 
Весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16; 190/16; 72/18) 

Обемот и степенот на уредување и 
опремување на градежното земјиште со 
примарни и секундарни инфраструктурни 
објекти преставува: 

1. Опремување на земјиштето со основни 
инфраструктурни објекти во кои спаѓаат: 
• основни градски сообраќајници (маги-

стрални и примарни) 
• магистрални и примарни водоводи за до-

вод на вода во населбите и други водо-
снабдителни објекти 

• колектори на одвод на фекална и атмо-
сферска вода и пречистителни станици 
Наведените работи учествуваат со 15 % 

од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. 
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2. Опремување на земјиштето со секун-
дарни инфраструктурни објекти до парцела 
во кои спаѓаат: 
• Експропријација 10 % 
• Изработка на долен строј на улица 16 % 
• Изработка на горен строј 18 % 
• Изградба на фекална канализација 15 % 
• Изградба на атмосферска канализација 10 
% 
• Изградба на водоводна мрежа 13 % 
• Поставување на улично осветлување 3 % 

 
Наведените работи преставуваат 85 % од 

надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 

Упросечениот надоместок за уредување 
на градежното земјиште по 1 м² изградена 
корисна површина со почетен (базен) износ 
за месец Јануари 2020 год. се утврдува како 
следува: 

 
1. ГРАДСКИ РЕОН 
Колективна и индивидуална станбена 
изградба 
• Екстра зона …..... 3.100,00 ден. 
• I ва зона ………....2.700,00 ден. 
• II ра зона …..….....2.450,00 ден. 
• III та зона …….….2.150,00 ден. 
Деловен простор 
• Екстра зона ….…..5.000,00 ден. 
• I ва зона ………….4.500,00 ден. 
• II ра зона …......….4.040,00 ден. 
• III та зона …….….3.630,00 ден. 
 
• Објектите во чл.8 став 1 под точка 4 

(објекти од група на класи на намени Г–
производство, дистрибуција и сервиси), под 
точка 6 (објекти од група на класи намени 
Б5-угостителски и туристички комплекси, 
хотелски комплекси и одморалишта и А4-
хотел, мотел, времено сместување во 
викенд куќи, планинарски дом и ловен 
дом), под точка 7 (детски градинки, 
пензионерски домови и домови за стари 
лица) и под точка 9 (објекти за култура) и 
под точка 10 (објекти за терцијална 
здравствена заштита), во Правилникот за 
степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 

во зависност од степенот на уреденосте се 
пресметуваат на основица од 7.560,00 ден. 

• Сите објекти во „Индустриската зона 
Жабени “ Битола ќе се пресметуваат со кое-
фициенти согласно Правилникот за сте-
пенот на уредувањето на градежното зем-
јиште со објекти на комунална инфра-
структура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденосте од 
висината на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште во износ од 3.150,00 
ден/м² 

• За објекти како што се антенски столб, 
платформа на антенски столб и објекти 
поврзани со антенскиот столб, висината на 
надоместокот за уредување на градежно 
земјиште изнесува 15% од висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во II-ра зона деловни објекти. 

• Висината на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште, што 
претставува нето изградена површина т.е. 
80% од бруто површината, за сите нови 
објекти што ќе се грададат на нови 
неизградени парцели согласно важечката 
урбанистичко-планска документација на 
подрачјето на Општина Битола изнесува: 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште од член 1 важи и за 
сите инвеститори кои ќе поднесат барање за 
измена на Одобрение за градење со Допол-
нување на основен проект. 

Доколку со дополнување на Основниот 
проект се зголеми нето развиената 
површина на објектот, а со тоа објектот 
влезе со изграденоста во делот во која 
надоместот за уредување на градежното 
земјиште е помал, тогаш целиот објект се 
пресметува со помалата висина на 
надоместот и со дел од надоместот се 
покриваат новоизградените површини на 
објектот. 

 
Член 3 

На подрачје на Општина Битола каде 
нема изградена инфраструктура и истата е 
во фаза на изградба, составен дел од 
Пресметката за надоместокот за уредување 
на градежното земјиште како и од 
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Договорот за уредување на градежното 
земјиште ќе биде и пресметаниот 
надоместок за изведување на приклучоците 
кон главната водоводна и канализациона 
мрежа. 

 
Член 4 

Надзор и давањето на потврда за 
степенот на опремувањето и обемот на 
уредувањето го врши Одделението за 
комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште на Општина Битола 
согласно чл.22 точка 12 од Законот за 
локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ 
бр.05/02); Законот за градење („Сл. Весник 
на РМ“ бр.130/09; бр.124/10; бр.18/11; 
бр.36/11; бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 
79/13; 137/13; 27/14; 28/14; 42/14115/14; 
149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 
226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16; 
35/18; 64/18; 168/18 и 244/19) и 
Правилникот за степенот на уредувањето 
на градежното земјиште со објекти на 
комунална инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденосте и „Сл.Весник на РМ“ (бр. 15/15, 
98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16; 
72/18). 

 
2. ПРИГРАДСКИ РЕОН 
За руралните средини кои влегуваат во 

состав на Општина Битола (според законот 
за децентрализација) важат истите 
предвидени услови со оваа Програма за 
уредување на градежното земјиште. 

Во приградски реон влегуваат сите 
урбани заедници и населени места (селски 
населби) на подрачјето на Општина Битола 
за кои постои урбанистичка документација 
(Општ акт или Урбанистички план за 
населено и вон населено место или Детален 
урбанистички план). 

Висината на надоместокот за уредување 
и опремување на градежното земјиште со-
гласно моменталната состојба на степенот 
на уреденост на градежното земјиште во 
селските населби по 1м² изградена корисна 
површина, а како почетен износ за месец 
Јануари 2020 година е следен: 

• Висината на трошоците за постојна 
претходно изградена локална патна мрежа и 

улично осветлување изнесуваат 15 % од 3-
та зона.: 

Станбена- 2.180,00 
ден 

Деловен- 3.630,00 
ден 

330,00 ден. 550,00 ден. 
 
• Висината на трошоците за постојна 

претходно изградена локална патна мрежа, 
улично осветлување и водоводна мрежа 
која е одржувана од ЈП ,,Водовод “ Битола 
изнесуваат 17 % од: 

 
Станбена- 2.180,00 

ден 
Деловен- 3.630,00 

ден 

370,00 ден. 620,00 ден 
 
• Висината на трошоците за постојна 

претходно изградена локална патна мрежа, 
улично осветлување, водоводна мрежа која 
е одржувана од ЈП ,,Водовод “ Битола и 
канализациона мрежа која е одржувана од 
КЈП,,Нискоградба“ Битола изнесуваат 19% 
од: 

 
Станбена- 2.180,00 

ден 
Деловен- 3.630,00 

ден 
420,00 ден. 690,00 ден 

 
НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И 

НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
Здружувањето на средствата за уре-

дување на градежното земјиште за 
реализација на оваа Програма се врши 
согласно чл.6 од Одлуката за уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Битола (,,Сл. Гласник на Општина 
Битола“ бр.03/94); согласно чл. 1 од 
Одлуката за измени и дополнување на 
одлуката за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општина Битола 
(,,Сл. Гласник на Општина Битола“ 
бр.16/06) и Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со 
објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност 
од степенот на уреденосте и „Сл.Весник 
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наРМ“ (бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 
31/16, 142/16, 190/16 и 72/18). 

 
ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Уредувањето на градежното земјиште 

претставува континуиран процес кој се 
одвива во повеќе години и создава процеси 
и можности за иден развој на градот, поради 
што повеќефазно со годишните програми се 
разрешуваат одредени потреби од уреду-
вањето на градежното земјиште. 

Во смисла на горното, а од причини што 
финансирањето се врши од познати и не-
познати инвеститори, динамиката на извр-
шувањето на работите во уредувањето на 
градежното земјиште ќе зависи од: 

• динамика на приливот на средства 
преку надоместокот за уредување на гра-
дежното земјиште; 

• до следната промена на роковите 
предвидени во Законот за Општа управна 
постапка и останатите законски прописи 
што учествуваат во регулирањето на оваа 
област; 

• благовремено распишување на 
конкурси за доделување на земјиштето; 

• благовремената реализација на елабо-
ратите за експропријација; 

• навремено изготвување на урбанис-
тичко-техничка документација; 

Расходите за изградба и реконструкција 
на улици, канализација-колекторскиот 
систем, капацитетите во водоснабдувањето 
и капацитети во енергетиката ќе се извр-
шуваат согласно динамиката на приливот на 
средствата. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот и Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Советот на Опш-
тина Битола. Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното 
земјиште врши координација во реализација 
на објектите согласно чл.22 точка 12 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и Законот за 
градење („Службен весник на РМ“бр. 

130/09; бр.124/10; бр.18/11; бр.36/11; 
бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13; 
27/14; 28/14; 42/14115/14; 149/14; 187/14; 
44/15; 129/15; 217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 
39/16; 71/16; 132/16; 35/18; 64/18; 168/18; 
244/19). 

За успешно реализирање на Програмата 
треба сите учесници, Општина Битола 
заедно со Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното 
земјиште, Комисијата за урбанизам и 
заштита на животната средина на Советот 
на Општина Битола, Комисијата за 
комунални дејности на Советот на Општина 
Битола, Органот за имотно правни работи 
во Министерството за финансии и Јавните 
комунални претпријатија, треба да го дадат 
максималниот придонес во рамките на 
своите надлежности и права. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во Службен 
Гласник на Општина Битола. 
Бр.09-181/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 

Општина Битола во 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 
Општина Битола во 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и 
член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 20 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 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 25.12.2019 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за изработка на урбанистички планови и 
урбанистичко планска документација на 
подрачјето на Општина Битола во 2020 

година 

ВОВЕД 
Годишната програма за изработување на 

урбанистички планови и урбанистичко 
плански документации на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 год. претставува 
основа и рамка за пристапување кон изра-
ботка и спроведување на постапка за 
донесување на истите, согласно член 20 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 34/18 и 168/18). 

Предмет на Годишната програма во 
зависност од просторот кој е предмет на 
планирањето се урбанистичките планови од 
член 7 став 1 точка 2 и урбанистичко-
планските документации од член 7 став 2 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 34/18 и 168/18). 

 
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
Цел на Програмата е да се овозможи 

ефикасно спроведување на политиката на 
планирање и уредување на просторот на 
територија на Општина Битола и создавање 
на услови за рамномерен просторен развој, 
рационално уредување и користење на 
просторот и услови за хумано живеење и 
работа на граѓаните на Општина Битола. 

 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 
Изработка на урбанистички планови 

• ИЗРАБОТКА НА ГУП ЗА ГРАД 
БИТОЛА (приближно 2500 ха) - Нацрт 
план 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 12 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 30 од Законот за 
постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ 23/11 и 54/11) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно Чл. 13 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за 
Туристичко развојни зони и 
Автокампови, согласно член 48 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 50 и чл. 35 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 78 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање 
(Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/1634/18 и 168/18) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно Законот за прогла-
сување на старото градско јадро на 
Битола за културно наследство (Сл. 
весник на РМ бр. 169/15) 

• ИЗРАБОТКА НА УСЛОВИ ЗА ПЛА-
НИРАЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА И ЛОКАЛНИ 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

• ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО КОН-
ЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ 

• ИЗРАБОТКА НА АЖУРИРАНИ 
ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ 

• ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНИ РЕВИ-
ЗИИ 
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• ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ 
ОЦЕНКИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИ-
ВОТНАТА СРЕДИНА 

• ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ, 
СТУДИИ, ПРОЕКТИ И 
ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ФУНКЦИЈА НА 
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ И 
ДОНЕСУВАЊЕ НА УП И УПД 

 
ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 
УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ (ДУП) 
1.1. ДУП за Цент.Гр.Подр. 2 дел - Урб. 

блок ,,5 и 6“ - Битола (2.80 ха) 
1.2. ДУП за Центар 5 – Блок 1 - Битола 

(4.80 ха) 
1.3. ДУП за Урбанистичка единица бр. 

8 Блок 6 - Битола (3.40 ха) 
1.4. ДУП за Станбена заедница 

Девеани Блок 1 – Битола (3,30 ха) 
1.5. ДУП за ССЗ Триаголник Блок 2 – 

Битола (1,60 ха) 
1.6. ДУП за Индустриска зона Блок 

Битолатекс – Општина Битола (16.0 ха) 
1.7. ДУП за Стопански комплекс м.в. 

Кутлишта КО Буково – Општина Битола 
(6,15 ха) 

1.8. ДУП за Источна индустриска зона 
Жито Битола и Транскоп-Битола (16,00ха) 

1.9. ДУП за Четврт ,,Монопол“ Блок 1 
и 2 - Битола (16.55 ха) 

1.10. ДУП за Брусничко Лавчански Реон 
2 дел Блок 1 – Општина Битола 

1.11. ДУП за Нови градски гробишта - 
Блок 2 – Општина Битола ( 4,0 ха) 

1.12. ДУП за Работна зона северно од 
патот Битола с Новаци Блок 2–Општина 
Битола (5,00 ха) 

1.13. ДУП за Работна зона м.в. ,,ХЕРА-
КЛЕА“ - Општина Битола 

1.14. ДУП за Блок ,,Стар Прогрес“ - 
Општина Битола (1,74 ха) 

1.15. ДУП за Градска Работна зона Јавор 
Блок 1 – Општина Битола 

1.16. ДУП за Градска Работна зона Јавор 
Блок 2 – Општина Битола 

1.17. ДУП за Стрчин - Блок ,,6“ - 
Општина Битола (3,00 ха) 

1.18. ДУП за Месна заедница Даме 
Груев Блок 18.1 – Општина Битола, (3,93 
ха) 

1.19. ДУП за Градска работна зона 
јужно од патот Битола с. Новаци (26.23 ха) 

1.20. ДУП за Стрчин – Блок 4 – 
Општина Битола (9.53 ха) 

1.21. ДУП за Индустриска зона Блок 
,,Квасара,“ ,,Шекерана“ и ,,Пивара“ - Битола 

1.22. ДУП за Станбена заедница 4 и 2 
Блок 1 – Општина Битола (2.36 ха) 

1.23. ДУП за Довлеџик Блок 3 - 
Општина Битола 

1.24. ДУП за Довлеџик кај базените 
Блок A.1 - Општина Битола 

1.25. ДУП за Довлеџик кај базените 
Блок A.2 - Општина Битола 

1.26. ДУП за Урбанистичка единица бр. 
5 Блок 2 – Општина Битола 

1.27. ДУП за Горно Оризари 2 дел Блок 
2 - Општина Битола 

1.28. ДУП за Брусничко Лавчански 4 дел 
дел Блок 3 - Општина Битола 

 
2. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН 

НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) 
2.1. УПВНМ за м.в. Мера КО Дихово – 

Општина Битола (3,9 ха) 
2.2. УПВНМ за стопански комплекс 

(производни и сервисни дејности) м.в. 
Калдрма – Општина Битола (6,15 ха) 

 
3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО 
3.1. УП за село ДОЛНО ОРИЗАРИ - 

Договор бр. 16-1110 - АФПЗРР 
3.2. УП за село ДИХОВО - Договор бр. 

16-1560/7 - АФПЗРР 
3.3. УП за село НИЖЕПОЛЕ - Договор 

бр. 16-1560/7 - АФПЗРР 
 
4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО- 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(ЛУПД) 

4.1. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Б3 – големи угостителски единици 
на КП Бр. 570/1 и КП Бр. 570/2 м.в. Чакал 
КО Нижеполе – Општина Битола 

4.2. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена А1 на КП Бр. 18052/1, 18053 и 18054 
КО Битола – Општина Битола 
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4.3. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2, Г3 и Г4 на КП Бр. 788 м.в. 
,,Довлеџик“ КО Битола – Општина Битола 

4.4. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2 на КП Бр. 96/2 КО Породин – 
Општина Битола 

4.5. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г3 на КП Бр. 792/1 м.в. Довлеџик 
КО Битола – Општина Битола 

4.6. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2-на КП Бр. 442/1 КО Дихово – 
Општина Битола 

4.7. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена А4 (времено сместување) на КП Бр. 
382 м.в. Горица КО Трново – Општина 
Битола 

4.8. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Д3 (спорт и рекреација) на КП Бр. 
301/2 и КП Бр. 302/1 КО Дихово – Општина 
Битола 

4.9. ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Б3 (Големи угостителски единици) 
на КП Бр. 345 КО Дихово – Општина 
Битола 

4.10. ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена Е2-фотоволтаична 
централа со капацитет до 1 МГ на КП Бр. 
954 КО Црнеец – КО Битола 

(Прифатени иницијативи согласно јавен 
повик во втор квартал 2019) 

4.11. ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена В2-прифатилиште за 
кучиња скитници на дел од КП Бр. 25/1 КО 
Битола 5 - Општина Битола 

4.12. ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена Е2-паркинг за тешки 
товарни возила на КП Бр. 33/1 КО Горно 
Оризари – Општина Битола 

4.13. ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена А1-домување во 
станбени куќи на КП Бр. 568 КО Нижеполе 
– Општина Битола 

 
5. ОПШТИ АКТИ ЗА СЕЛА 
5.1. с. Бистрица 
5.2. с. Габалавци 
5.3. с. Гопеш 
5.4. с. Горно Егри 
5.5. с. Доленци 
5.6. с. Долно Егри 
5.7. с. Драгарино 
5.8. с. Драгожани 

5.9. с. Древеник 
5.10. с. Жабени 
5.11. с. Злокуќани 
5.12. с Кажани 
5.13. с. Карамани 
5.14. с. Кременица 
5.15. с Крстоар 
5.16. с. Кукуречани 
5.17. с. Лажец 
5.18. с. Маловишта 
5.19. с. Метимир 
5.20. с. Облаково 
5.21. с. Оптичари 
5.22. с. Орехово 
5.23. с. Ротино 
5.24. с. Свиниште 
5.25. с. Секирани 
5.26. с. Снегово 
5.27. с. Средно Егри 
5.28. с. Српци 
5.29. с. Старо Змирнево 
5.30. с. Стрежево 
5.31. с. Трн 
5.32. с. Цапари 
5.33. с. Црнобуки 
 
6. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

СОГЛАСНО ГОДИШНА 
ПРОГРАМА ЗА ПРИОРИТЕТНА 
ИЗРАБОТКА НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

6.1. ДУП за измена и дополна на Блок 
12 од ДУП за АРМ Четврт 2 – Општина 
Битола 

6.2. ДУП за Блок 11, 13, 14, 15,18,20 и 
21 од ДУП за АРМ Четврт 2 – Општина 
Битола 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА 
 
Финансирањето на урбанистичките пла-

нови од оваа Програма, согласно со чл. 16 
од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) се врши од 
средства на: 
o За изработување на урбанистички 

планови со кои се реализираат проекти 
од значење за Републиката и општи-
ните, Владата на Р. Македонија до-
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несува Програма за приоритетна 
изработка на урбанистички планови. 
Финансирањето на урбанистичките 
планови од оваа Програма, согласно со 
чл. 22 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 
163/16, 34/18 и 168/18) е финансирана 
од Буџетот на РМ или од буџетите на 
општините 

o Буџетот на Општина Битола, 
Програма Ф1-урбанистичко планирање: 
3.000 000,00 денари 

o Средства на заинтересирани правни и 
физички лица чиишто програмски 
барања и подрачја на интерес се 
прифатливи за Општината 

o Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
• Во текот на годината, во зависност од 

стратегијата на Општина Битола и доста-
вените иницијативи, Годишната Програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност од Советот на 
Општина Битола 

• Општина Битола ќе распише јавни 
повици за доставување на иницијативи за 
изработка на урбанистички планови од 
страна на заинтересирани правни и физички 
лица во текот на годината согласно член 21 
од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• Реализацијата на Програмата ќе биде 
согласно законската регулатива, потпи-
шаните договори и согласно со поднесените 
иницијативи и приливот на средства, 
наведени во предходниот дел 

• Подносителите на иницијативи за изра-
ботка на ЛУПД е потребно да ги превземат 
обврските поврзани со трошоците за пла-
нирање и реализација на инфраструктурата 

• Изработување на урбанистичките пла-
нови вршат правни лица кои поседуваат 
лиценца за изработување на урбанистички 
планови, согласно со чл. 16 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) 

• Врз основа на Годишната програма, 
Општината склучува Договор со инвести-
торот/овластено правно лице за изработка 
на урбанистички планови, а со Договорот се 
утврдува содржината на планот, роковите за 
изработка, начинот на плаќање и други 
права и обврски помеѓу нарачателот и 
изработувачот на планот кои произлегуваат 
од постапката за изработување и доне-
сување на планот 

• За реализација на оваа Програма се 
задолжени: Градоначалник на Општина 
Битола, Комисијата за урбанизам и заштита 
на животната средина при Советот на Опш-
тина Битола, Комисијата за урбанизам 
формирана од Градоначалникот на Опш-
тина Битола, согласно чл. 23 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16, 34/18 и 168/18) и Одде-
лението за урбанистичко планирање и 
заштита на животната средина на Општина 
Битола. 

• Годишната програма ќе биде објавена 
во службено гласило на Општина Битола, а 
во електронска форма во информацискиот 
систем е-урбанизам 

• Програмата влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во Службен 
гласник на Општината Битола. 
Бр.09-181/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за 

усвојување на Оперативниот план и 
Програма за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци,дивите депонии и ѓубришта на 

Општина Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
спроведување на превентивна систематска 
дератизација на канализациониот систем, 
јавна депонија Мегленци, дивите депонии и 
ѓубришта на Општина Битола во 2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 

Програма за спроведување на 
превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

Општина Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 
Општина Битола во 2020 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
контрола и уништување на комарците на 
територијата на Општина Битола за 2020 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 
Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 донесување  

на Графички прилог Поделба на ГУП на 
град Битола на реони, четврти и блокови 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување  
на Графички прилог Поделба на ГУП на 
град Битола на реони, четврти и блокови, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на  25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. гласник на Општина 
Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.12.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на Графички прилог 

Поделба на ГУП на град Битола на реони, 
четврти и блокови 

Член 1 
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување 

на Графички прилог Поделба на ГУП на 
град Битола на реони, четврти и блокови. 

 

Член 2 
Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 

град Битола на реони, четврти и блокови ќе 
биде составен дел на ГУП на град Битола - 
Општина Битола, донесен со Одлука на 
Совет на Општина Битола Бр. 07-688/2 од 
27.09.1999 год. 

 

Член 3 
Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 

град Битола на реони, четврти и блокови е 

изработен од правното лице ,,ТАЈФА 
ПЛАН“ доо Скопје. 

 

Член 4 
Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 

град Битола на реони, четврти и блокови е 
изработен во размер 1:5000. 

Поделбата на ГУП на град Битола е извр-
шена на реони, четврти и блокови, означени 
во легендата на графичкиот прилог. 

 

Член 5 
Границата на Централниот реон е иден-

тична со границата на споменична целина 
,,Старо градско јадро“ согласно Закон за 
прогласување на старото градско јадро на 
Битола за културно наследство од особено 
значење (Сл. Весник на РМ. Бр. 169/15) и 
истата е внесена во наведениот графички 
прилог. 

 

Член 6 
Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 

град Битола на реони, четврти и блокови ќе 
се користи при формирањето на опфати за 
понатамошни парцијални промени на ГУП 
на град Битола и разработка на Детални 
урбанистички планови. 

Опфатите за детална разработка може да 
се формираат и со поделба или спојување 
на предложените блокови. 

 

Член 7 
Поделбата на блокови од Графичкиот 

прилог Поделба на ГУП на град Битола на 
реони, четврти и блокови ќе важи до 
донесување на нов ГУП на град Битола. 

 
Член 8 

Границите на опфат на реони, четврти и 
блокови од Графичкиот прилог не се георе-
ференцирани, истите се со приближна 
површина и може да претрпат измени по 
изработка на ажурирани геоетски подлоги 
за конкретни опфати. 

 
Член 9 

Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 
град Битола на реони, четврти и блокови е 
прилог кон оваа Одлука. 

 
Член 10 

Графичкиот прилог Поделба на ГУП на 
град Битола на реони, четврти и блокови се 
заверува со потпис и печат од донесителот. 
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Член 11 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен Гласник на 
Општина Битола“. 
Бр.09-181/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 План на активности на одржлива 
урбана мобилност 

1. Ја објавувам Одлуката за донесување 
на План на активности на одржлива урбана 
мобилност, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 од Законот за 

локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
Бр.5/02) 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 
25.12.2019 година донесе 

О Д Л У К А 
за донесување на План на активности на 

одржлива урбана мобилност 

Член 1 
Со оваа Одлука се донесува План на 

активности за одржлива урбана мобилност 
– ПОУМ, кои ќе претставува насоки за стра-
тегиско планирање на развојот на сообра-
ќајот и мобилноста на локално ниво. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен Гласник на 
Општина Битола“. 
Бр.09-181/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Заклучокот за 

усвојување на Програмата за заштита на 
потрошувачите на Општина Битола за 

период за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за заштита на потрошува-
чите на Општина Битола за 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 56 од Законот за 

локална самоуправа („Службен Весник на 
Р.М.“ Бр.05/2002), член 61 и 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 25.12.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Програмата за заштита 
на потрошувачите на Општина Битола за 

2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за заштита 
на потрошувачите на Општина Битола за 
2020 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 одредување 

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното 

земјиште за календарската 2020 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

катастарски општини 

1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното земјиште 
за календарската 2020 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 
претходната година на подрачјето на Опш-
тината Битола по катастарски општини, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за 
даноците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 
188/13, 154/15, 192/15 и 23/16); член 12 од 
Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижниот имот („Службен 
весник на РМ“ бр.54/12,17/2013,21/13 и 

142/14); Одлуките за определување на зони 
за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот во Општина Битола,бр.07-
478/18 од 16.03.2010 и бр.07-390/25 од 
28.02.2011 година, како и член 16 и 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 25.12.2019 
година донесе 

ОДЛУКА 
за одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2020 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на градежното земјиште од извршените 
купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола. 

 
Член 2 

Градежно земјиште е земјиште плани-
рано со актите предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
истото може да биде градежно неизградено 
земјиште, градежно изградено земјиште и 
градежно земјиште во општа употреба. 

Градежно неизградено земјиште е зем-
јиштето опфатено со границите на 
градежната парцела во рамки на која не се 
изградени објекти од траен карактер кои се 
запишани во јавните книги за запишување 
на правата на недвижностите. 

Градежно изградено земјиште е земјиште 
на кое е изграден објект од траен карактер 
кој е запишан во јавните книги за запишу-
вање на правата на недвижностите и 
земјиштето што служи за редовна употреба 
на објектот опфатено со границите на 
градежната парцела. 

Градежно земјиште за општа употреба е 
непарцелирано градежно земјиште кое 
служи за изградба на улици, плоштади, 
инфраструктури и други видови површини 
за општа употреба, кое се наоѓа вон рамките 
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на градежните парцели и врз кои не е 
планирано/утврдено право на градење. 

 
Член 3 

Просечната цена за метар квадратен на 
градежното земјиште се движи во зависност 
од зоната во градот и населеното место и 
тоа: 

 
I. Во град Битола 

Градежно изградено земјиште 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
Градежно земјиште за општа употреба 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
Градежно неизградено земјиште 
- 4.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 3.000 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 2.400 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
Подзони на 8-ма и 9-та зона: 
2.200 ден/м2 
2.000 ден/м2 
1.800 ден/м2 
1.600 ден/м2 
1.400 ден/м2 
- 1.200 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 

II. Просечна цена за метар квадратен ме-
тар на градежното земјиште во селата 
на подрачјето на Општина Битола се 
движи: 
1. Лавци, Брусник, Буково, Дихово, Тр-

ново, Магарево, Горно Оризари 
Градежно изградено земјиште – 600 

ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 

600 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.200 

ден/м2 
2. Братиндол, Крстоар, Бистрица, Лого-

варди, Долно Оризари, Кукуречани, 
Кравари 

Градежно изградено земјиште – 500 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
500 ден/м2 

Градежно неизградено земјиште – 1.000 
ден/м2 

 
3. Ротино, Крклино, Раштани, Нижеполе 
Градежно изградено земјиште – 400 

ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 

400 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 800 

ден/м2 
 
4. Ѓавато, Кажани, Маловишта, Цапари, 

Олевени, Канино, Барешани, Породин, 
Жабени, Карамани, Оптичари, Поешево 

Градежно изградено земјиште – 300 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
300 ден/м2 

Градежно неизградено земјиште – 600 
ден/м2 

 
5. Рамна, Лера, Горно Српци, Доленци, 

Драгарино, Црнобуки, Драгожани, Трн, 
Велушина, Лисолај, Егри, Лопатица 

Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 

Градежно неизградено земјиште – 400 
ден/м2 

 
6. Кременица, Лажец, Граешница, 

Драгош, Кишава, Острец 
Градежно изградено земјиште – 200 

ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 

200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 200 

ден/м2 
 
7. Свињишта, Секирани, Снегово, Старо 

Змирнево, Црнеец, Стрежево, Метимир, 
Облаково, Злокуќани, Древеник, Горно 
Ореово, Габалавци, Гопеш 

Градежно изградено земјиште – 100 
ден/м2 

Градежно земјиште за општа употреба – 
100 ден/м2 

Градежно неизградено земјиште – 100 
ден/м2 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-181/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 одредување 

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско 
земјиште, шумите и пасиштата за 

календарската 2020 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 

претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по катастарски општини 

1. Ја објавувам Одлуката за одредување 
на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско зем-
јиште, шумите и пасиштата за кален-
дарската 2020 година утврдена врз основа 
на извршените купопродажби во прет-
ходната година на подрачјето на Општината 
Битола по катастарски општини, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за 
даноците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 
188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), член 13 од 
Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижниот имот („Службен 

весник на РМ“ бр.54/12,17/2013,21/13 и 
142/14), и член 16 и 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 25.12.2019 донесе 

ОДЛУКА 
За одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште, шумите и 

пасиштата за календарската 2020 година 
утврдена врз основа на извршените 

купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола по 

Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште, шумите и 
пасиштата од извршените купопродажби во 
претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по Катастарски 
Општини. 

 
Член 2 

Почетната вредност на земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата по Катас-
тарски Општини во денари за метар 
квадратен се движи: 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-181/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 Решението за 

формирање Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на 
Општината Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Решението за формирање 
Комисија за изработка на Програмата за 
работа на Советот на Општината Битола за 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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, 17/08 и 
08/19), а во врска со член 141 од 
Деловникот на Советот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општинта 
Битола“ бр.15/05), Советот на Општината 
Битола, на седницата одржана на 25.12.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање Комисија за изработка на 

Програмата за работа на Советот на 
Општината Битола за 2020 година 

1. Се формира Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на Општи-
ната Битола за 2020 година, во состав: 

 
1. Валентин Груевски, претседател 
2. Зоран Стојчевски, член 
3. Бурим Ќерими, член 
4. Зоран Ѓоргијев, член 
5. Веселин Талевски, член 
6. Елизабета Тодоровска, член 

7. Ристенка Алтипармаковска, член 
8. Иван Чулакоски, член 
9. Борче Димитровски, член 
10. Горан Михајловски, член 
11. Николче Јанкуловски, член. 
2. Основна задача на Комисијата е врз ос-

нова на претходно добиените предлози и 
мислења од овластени предлагачи и заинте-
ресирани субјекти, да ја утврди Програмата 
за работа на Советот на Општината Битола 
за 2020 година. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 
Бр.09-181/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 

на членови во Управниот одбор во 
Отворениот Граѓански Универзитет за 
доживотно учење „Крсте Мисирков“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови во Отворениот Граѓански 
Универзитет за доживотно учење „Крсте 
Мисирков“ Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за 

Отворените граѓански универзитети за 
доживотно учење („Службен весник на РМ“ 
бр.136/11....145/15), и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови воУправниот 

одбор во Отворениот Граѓански 
Универзитет за доживотно учење „Крсте 

Мисирков“ Битола 

1. СЕ ИМЕНУВАAT: 
– Тања Судевска – Факултет за биотехни-

чки науки од Битола,  ул. „Игњат 
Атанасовски“ бр. 25/17 и 

– Васко Колевски дипл. информатичар од 
Битола, ул. „Смилевски Конгрес“ бр. 32/4, 
како членови во Управниот одбор во Отво-
рениот Граѓански Универзитет за 
доживотно учење „Крсте Мисирков“ Битола 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 на член од редот на 
основачот во Управниот одбор во ЈОУ Дом 

за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 

1. Го објавувам Решението за 
разрешување на член од редот на основачот 
во Управниот одбор во ЈОУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 183 од Законот за 
социјална заштита (,,Службен весник на 
РСМ“ бр.104/19), член 36, став 1, точка 5 од 
Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во 
врска со 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 
25.12.2019 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување на член од редот на 

основачот во Управниот одбор во ЈОУ Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Мартин 
Белокозовски, од член на Управниот одбор, 
коj е од редот на основачот во ЈОУ Дом за 
стари лица „Сју Рајдер“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на општината Битола“. 
Бр.09-181/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање на 

позитивно мислење наОдлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Даме 

Груев“Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Одлуката за доне-
сување на Статутот на ОУ „Даме Груев“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 26 став 3 од Законот 
за основно образование („Службен Весник 
на РСМ“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 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Даме Груев“Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Даме Груев“Битола, донесена од Училиш-
ниот одбор на Училиштето на ден 
04.12.2019год., под бр.02-343/2. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање на 

позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Ѓорги 

Суагрев“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Одлуката за донесу-
вање на Статутот на ОУ „Ѓорги Суагрев“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот 
за основно образование („Службен Весник 
на РСМ“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 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Ѓорги Суагрев“Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Ѓорги Суагрев“Битола, донесена од Учи-
лишниот одбор на Училиштето на ден 
06.12.2019год., под бр.02-263/3. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 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. 08-1297/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Буково 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 А-домување 
и Ф- објекти на земјоделско земјиште во 
идна урбанистичко планска документација: 

1. УП1 бр. 27-483/2016, КП бр. 269 КО 
Буково згр. бр. 1 (А1-1 и А5-1) (Ристевска 
Мара) 

2. УП1 бр. 27-2657/2016, КП бр. 638/2 
КО Буково згр. бр. 1 (Ф5) и згр. бр. 2 (Ф2) 
(Мерковски Ило) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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.05/02), 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 
Долно Оризари во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Долно Оризари во идна урбанис-
тичко планска документација, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 

 



ПОНЕДЕЛНИК 30.12.2019 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 24  –  СТР. 91 

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 А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-1862/2016, КП бр.1485/3 
КО Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1) 
(Јошевски Сребре) 

2. УП1 бр.27-1649/2016, КП бр.1229 КО 
Долно Оризари згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр. 2 
(А5-1) (Ангелевски Дојчин) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 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 
Трново 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 Трново во идна урбанистичко планска 
документација, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Трново 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 А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-615/2018, КП бр.218/7 КО 
Трново згр.бр.1 (А1-1 ) (Јадровски Борис) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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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 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 
Кременица 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 Кременица во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правилни-

кот 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 
25.12.2019 година 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 
Кременица 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-
производство, дистрибуција и сервиси, Е- 
инфраструктура и А - домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. УП1 бр.27-410/2018, КП бр.1057/1 КО 
Кременица згр.бр.1 (Г2-6 ), згр.бр.2 (А5-4), 
згр.бр.3 (А5-4) и згр.бр. 4 (Е13) (ВИКАРДИ 
ДООЕЛ – со промена на барател во В-
РОУТЕ ДООЕЛ) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Маловиште во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Маловиште во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 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. 08-1297/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Маловиште во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр.27-1073/2018, КП бр.68 КО 
Маловиште згр.бр.1 (А1-1 ) и згр.бр.2 (А5-
4) (Маркоска Каљопи) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Крклино 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 проширување 
на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-3131/2011, КП бр.1297/2 
КО Крклино згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-
4) (Здравеска Стојна) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 
25.12.2019 година 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 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр.27-1729/2016, КП бр.993/2 КО 
Бистрица згр.бр.2 (А5-4 ) (Видиновска 
Љубица) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 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 
Лопатица 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 Лопатица во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Лопатица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. УП1 бр.27-10697/2011, КП бр.1116/2 
КО Лопатица згр.бр.1 (А5-4) (Стојановски 
Душан) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 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 
Брусник 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 Брусник во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 
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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 
25.12.2019 година 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 
Брусник 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 А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-642/2011, КП бр.766/1 КО 
Брусник згр.бр.1 (А1 ) (Петровска 
Снежана) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Дихово во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 
25.12.2019 година 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 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти со 
намена А-домување во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. УП1 бр.27-1940/2016, КП бр. 560/9 КО 
Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Басаровски 
Александар) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/55                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

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 Ксртоар во идна урбанистичко 
планска документација, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 25.12.2019 година 
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 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр. 27-80/2018, КП бр. 917/2 и 
КП бр. 916/4 КО Крстоар згр. бр. 1 (А1-1 ) 
(Митрески Стојче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/56                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 

подвижни ствари- 2 (два) камини на трајно 
користење на ОУ „Александар Турунџев“  

с. Кукуречани 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
подвижни ствари - 2 (два) камини на трајно 
користење на ОУ ,,Александар Турунџев“ с. 
Кукуречани, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.12.2019 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. 08-1297/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 25.12.2019 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за давање на подвижни ствари- 2 (два) 

камини на трајно користење на 
ОУ„Александар Турунџев“ с. Кукуречани 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола му дава 

подвижни ствари – 2 (два) камини, од кои 
еден камин тип ,,Хера“ и еден камин тип 
,,Бисер 1“ на трајно користење на 
Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/57                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 проектот „Центри на 
зедницата –центри за сите“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на проектот“ Центри на 

зедницата –центри за сите“, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на проектот „Центри 

на зедницата –центри за сите“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за 

проектот „Центри на зедницата – центри 
за сите“ со кој се аплицира во проектот 
Градење капацитети кај општините за 
имплементација на проекти преку Развој на 
техничка документација за финансирање 
инфраструктурни проекти од национални и 
меѓународни развојни фондови финан-
сирана од УНДП. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 
Бр.09-181/58                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање 
согласност на Одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈПП ЈЛП 

Битола 
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1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈПП ЈЛП Битола, 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), член 36 од Законот за 
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 25.12.2019 година, донесе 

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

изменување и дополнување на Статутот на 
ЈПП ЈЛП Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за изменување и дополнување на Статутот 
на ЈПП ЈЛП Битола, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието на ден 28.11.2019 
година под бр.02-241/14. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/59                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање на 

позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Климент 

Охридски“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Климент 
Охридски“Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот 

за основно образование („Службен Весник 
на РСМ“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 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Климент Охридски“ Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Климент Охридски“Битола, донесена од 
Училишниот одбор на Училиштето на ден 
12.12.2019год., под бр.02-546/3-1. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/60                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 

позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Елпида 

Караманди“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Елпида 
Караманди“Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот 

за основно образование („Службен Весник 
на РСМ“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 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Елпида Караманди“Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Елпида Караманди“Битола, донесена од 
Училишниот одбор на Училиштето на ден 
28.11.2019год., под бр.02-576/3. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/61                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање на 

позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Коле 

Канински“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Одлуката за 
донесување на Статутот на ОУ „Коле 
Канински“ Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот 

за основно образование („Службен Весник 
на РСМ“ 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 25.12.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Коле Канински“ Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Одлуката за донесување на Статутот на ОУ 
„Коле Канински“ Битола, донесена од 
Училишниот одбор на Училиштето на ден 
23.12.2019год., под бр.02-148/2. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/62                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

збратимување на Општина Битола со 
Престолнина Цетиње од Црна Гора 

1. Ја објавувам одлуката за збратимување 
на Општина Битола со Престолнина Цетиње 
од Црна Гора, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 62 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, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.12.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за збратимување на Општина Битола со 

Престолнина Цетиње од Црна Гора 

Член 1 
Општина Битола се збратимува со 

Престолнина Цетиње од Црна Гора 
 

Член 2 
Се овластува градоначалникот на 

Општина Битола Наташа Петровска да го 
потпише актот за збратимување на 
општините. 

 
Член 3 

Видот и начинот на соработка помеѓу 
збратимените општини од член 1 на оваа 
Одлука ќе се утврди со посебен Меморан-
дум за соработка. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/63                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 примање на 

донација – надзор над изведба на 
комплетен VRF систем за климатизација 

во ОУ „Кирил и Методиј“ Битола, даден од 
страна на Технички факултет – Битола 

1. Ја објавувам одлуката за примање на 
донација – надзор над изведба на комплетен 
VRF систем за климатизација во ОУ „Кирил 
и Методиј“ Битола, даден од страна на 
Технички факултет – Битола., донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 25.12.2019 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација – надзор над 
изведба на комплетен VRF систем за 

климатизација во ОУ „Кирил и Методиј“ 
Битола, даден од страна на Технички 

факултет – Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Технички факултет Битола за надзор над 
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изведба на комплетен VRF систем за клима-
тизација во ОУ „Кирил и Методиј“ Битола. 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/64                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 примање на 
донација – надзор врз поставување опрема 

(надворешни и внатрешни прозорци и 
врати) во ОУ „Александар Турунџев“ 

Кукуречани и ЈОУДГ „Мајски Цвет“ ДГ 
Славејче Битола, даден од страна на 

Проинг Дооел Битола. 

1. Ја објавувам одлуката за примање на 
донација – за примање на донација – надзор 
врз поставување опрема (надворешни и 
внатрешни прозорци и врати) во ОУ „Алек-
сандар Турунџев“ Кукуречани и ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ ДГ Славејче Битола, даден 
од страна на Проинг Дооел Битола., 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.12.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Законот за 
донации и спонзорства во јавните дејности 
(,,Службен весник на РМ“ бр.47/06...153/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола 
на седницата одржанa на 25.12.2019 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација – надзор врз 
поставување опрема (надворешни и 
внатрешни прозорци и врати) во ОУ 

„Александар Турунџев“ Кукуречани и 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ ДГ Славејче Битола, 
даден од страна на Проинг Дооел Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од правното лице Проинг Дооел Битола – 
надзор врз поставување опрема (надво-
решни и внатрешни прозорци и врати) во 
ОУ „Александар Турунџев“ Кукуречани и 
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ ДГ Славејче Битола, 
даден од страна на Проинг Дооел Битола. 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со давателот 
на донацијата со кој подетално ќе биде 
уреден начинот на користење на донацијата. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-181/65                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 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 давање 
согласност на Измената на Годишниот 

план за вработување во ЈОУ Дом за стари 
лица „Сју Рајдер“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Измената на Годишниот план за 
вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Сју 
Рајдер“ Битола за 2019 година, донесенао на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 25.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1297/64    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.12.2019 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 
(,,Службен 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 
25.12.2019 година, донесе 

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

Годишниот план за вработување во ЈОУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 

2019 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измената 
на Годишниот план за вработување во ЈОУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 
2019 година, Бр.03-207/1 на 18.10.2019 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-181/66                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.12.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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