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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2019 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за четвртиот 
квартал од 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
ден 09.03.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2019 

година 

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

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-20/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 измена и 

дополнување на Одлуката за извршување 
на Буџетот на Општина Битола за 2020 

година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Битола за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2019 
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. 08-265/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа (“Службен 
весник на Република Северна Македонија” 
број 5/2002), член 23 став 8 од Законот за 
финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (“Службен весник на Република 
Северна Македонија” број 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11, 192/15,209/18 и 244/19), 
член 31 од Законот за буџетите („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 
број 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12, 192/15, 167/16), член 93 став 
2 од Законот за административни службе-
ници („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број: 27/14, 199/14, 
48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 
142/16,2/17,16/17 и 11/18), Законот за мини-
мална плата (Службен весник бр 239 од 
19.11.2019 година ) и член 22 и 70 од 
Статутот на Општината Битола (“Службен 
гласник на Општината Битола” број 
10/2005), Советот на Општината Битола на 
52-та седницата одржана на ден 09.03.2019 
година, донесе 

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

извршување на Буџетот на Општина 
Битола за 2020 година 

 Член 1 
Во членот 7 став 2 се врши измена така 

што после зборовите „одобрени средства за 
плати и надоместоци“ зборовите „на ниво 
на ставка“ се бришат. 

 
 Член 2 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во “Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-20/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Измената на 

дополнување на Буџетскиот календар за 
2020 година 

 
1.Ја објавувам Измената на дополнување 

на Буџетскиот календар за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Измена и дополнување на Буџетскиот 
календар за 2020 година 

МОЖЕН 
ДАТУМ 

БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ - 
ОДГОВОРНОСТ 

декември / 
февруари - 

 

Советот на Општината го донесува 
буџетскиот календар 

април Советот на Општината разгледува развојни 
документи, вклучително и фискална 

ј  септември Градоначалникот подготвува општински 
буџетски циркулар со образложение за 
потребните средства до општинските 
буџетски корисници 

октомври Општинските буџетски корисници ги 
доставуваат предлог-пресметките за 
наредната година со образложение за 
висината на износите по позиции 

октомври Одделот за буџет врши преговарање и 
анализирање на доставените предлог-
пресметки и ги одредува приоритетите и 
одредбите за новиот Предлог-буџет 

октомври Разгледување на нови барања и предлози по 
кои одлучува и дава насоки 
Г   октомври Министерот за финансии доставува 
буџетски циркулар со насоки за изготвување 
на Предлог-буџетот за наредната година 

 



ВТОРНИК 10.03.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 3 

октомври Градоначалникот до општинските буџетски 
корисници ги доставува главните насоки за 
изготвување на финансиските планови 

октомври-
ноември 

Општинските буџетски корисници ги 
доставуваат своите финансиски планови до 
градоначалникот 

ноември Градоначалникот го разгледува и одобрува 
Предлог-буџетот подготвен од страна на 
финансискиот оддел на општината 

декември До Советот се доставува конечен Предлог-
буџет од страна на Градоначалникот 

декември Се води расправа во телата на Советот на 
 крај на 

декември 
Седница на Советот на Општината за 
донесување на Буџетот за наредната 
б   јануари Започнува новата буџетска година 

 
Бр.09-20/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Завршната сметка на 

Буџетот на Општина Битола за 2019 
година 

1. Ја објавувам Завршната сметка на 
Буџетот на Општина Битола за 2019 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Бр.09-20/6                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Годишниот Извештај на 

Општина Битола за 2019 година 

1.Го објавувам Годишниот Извештај на 
Општина Битола за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 09.03.2020 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 
работата на Општината Битола за 2019 

година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работата на Општината Битола за 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 
Бр.09-20/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 

проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Одлуката за проширување 
на средствата на Буџетот на Општина 
Битола за 2020 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Бр.09-20/8                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 измена и 
дополнување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови и урбанистичко 
планска документација на подрачјето на 

Општина Битола во 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за за измена и 
дополнување на 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 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 20 од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 
199/14…168/18) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 09.03.2020 год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови и 
урбанистичка планска документација на 
подрачјето на Општина Битола во 2020 

година 

1. Во Програмата за изработка на урба-
нистички планови во Општината Битола за 
2020 година (,,Службен гласник на Општи-
ната Битола“бр.24/19), се врши измена и 

дополнување и тоа после Точката 1.28 се 
додаваат следните точки: 

 
1.29. ДУП за Четврт Центар 4 Блок Ц.04.03 
– Општина Битола 
1.30. ДУП за Четврт Центар 4 Блок Ц.04.05 
– Општина Битола 
1.31. ДУП за Четврт Исток 9 Блок И.09.01 – 
Општина Битола 
1.32. ДУП за Четврт Југ 1 Блок Ј.01.04 – 
Општина Битола 

 
По точка 2.2 се додава точката: 
 
2.3 УПВНМ за повеќенаменска зона КО 

Породин – Општина Битола 
 
Се врши корекција во точка 1.9. од 

Програмата и тоа: 
 
ДУП за Четврт Монопол Блок 1 и 2 – 

Општина Битола се заменува со називот 
ДУП за Индустриска зона Монопол – 
Општина Битола.  

 
2. Програмата влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 

превенција на детско престапништво 
година 

1. Ја објавувам Програмата за превенција 
на детско престапништво 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 09.03.2020 
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. 08-265/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 158 и 159 од Законот 

за правда за децата („Службен весник на 
РМ“ бр.148/13), член 36 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, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 09.03.2020 год., донесе 

ПРОГРАМА 
за превенција на детско престапништво 

2020 година 

Вовед 
Обично, детското престапништво следи 

траекторија слична на онаа на нормалниот 
развој на адолесценцијата. Со други 
зборови, децата и младите имаат тенденција 
да следат пат кон деликвентно и престап-
ничко однесување, наместо да се упаднат во 
тоа случајно. Истражувањата покажуваат 
дека постојат два вида на детски престап-
ници, оние кај кои започнува сериозното 
антисоцијално однесување во раното дет-
ство и оние кај кои овој почеток се совпаѓа 
со влегувањето во адолесценција. Во секој 
случај, овие развојни патеки им даваат 
можност на семејствата, заедниците и сис-
темите да интервенираат и да спречат поја-
ва на антисоцијални однесувања и вклуче-
ност на правосудниот систем.  

Рана интервенција спречува појавата на 
деликвентно однесување и го поддржува 
развојот на средствата и отпорноста на 
младите. Додека многу минати пристапи се 
фокусираат на санирање на видното и / или 
долгогодишно нарушување на однесува-
њето, истражувањето покажа дека превен-
цијата и раната интервенција се поефи-
касни. 

Во суштина, интервенирањето рано „не 
само што ги спасува младите животи од 
залудно да се потрошени“, туку исто така го 

спречува почетокот на криминални кариери 
и ја намалува веројатноста младите да 
станат сериозни и насилни сторители. 

Токму поради ова а и многу повеќе во 
општина Битола е формиран совет за пре-
венција на детско престапништво, како 
алатка која што ќе претставува систем на 
политики, мерки но и превземени актив-
ности со чија помош се спречуваат и над-
минуваат престапничките ризици кај мла-
дите. Со програмата општинскиот совет за 
превенција на детско престапништво на 
општина Битола се стреми кон намалување 
на претстапничките појави и однесувања кај 
децата односно младите лица и нивна 
правилна инклузија во секојдневието на 
општината.  

Програмата за превенција на детско 
престапништво на општина Битола за 2020 
година дефинира повеќе приоритетни 
активности од областа на превенција на 
детско престапништво, кои имаат за цел да 
придонесат за унапредување на цело-
купната добробит на децата во Општина 
Битола, град во кој има 17833 лица под 19 
годишна возраст односно во кој 19,5% од 
населението се малолетници.  

 
Законски рамки според кои се 
подготвува самата програма 
Оваа програма произлегува врз основа на 

член 159 од Законот за правда за децата 
објавен во „Службен весник на Р.М.” 
бр.148/2013 и Врз основа на член 158 иод 
Законот за правда за децата објавен во 
„Службен весник на Р.М.” бр.148/2013, како 
и член 36 од Законот за локалната самоу-
права објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02 и член 70 од Статутот на Општината 
Битола објавен во „Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08. Се 
составува врз основа на одлука за 
формирање Општински совет за превенција 
на детско престапништво на совет на 
Општина Битола објавена во службен 
гласник на Општина Битола Број 1, година 
L од 31.01.2019. 

 
Цели на програмата 
Детското престапништво е верен при-

дружник на секое општество. Се јавува 
скоро во сите социјални системи и денес 
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нема држава во која не претставува значаен 
социјален и правен проблем. Детското 
престапништво, по својата структура и со-
цијална опасност, се приближи до злос-
торството кај возрасните. Особено загри-
жува е фактот дека повторното појавување 
на детски престапници е во пораст, што 
укажува на неефективноста на постојните 
социјални и криминални мерки за борба 
против детското престапништво и потре-
бата од изнаоѓање на нови и поефикасни 
начини за реагирање на овој засилен нега-
тивен социјален феномен. Затоа, политиката 
на борба против криминалот треба да го 
реши прашањето за детското престапни-
штво, бидејќи во голема мерка го спречува 
развојот на секое општество, со оглед на 
важноста на младите за просперитетот на 
општеството како целина.  

За борба против детското престапништво 
и врсничко насилство, превенцијата е еден 
од најважните чекори - добри примери и 
работата на професионалци со мали деца на 
училишна возраст. 

Основна цел на програмата за превенција 
на детското престапништво на територија 
на општина Битола е превенција на детско 
престапништво, односно сузбивање на веќе 
постоечки ситуации, враќање на децата на 
правилен пат како и спречување на нови 
деца да тргнат по пат на престапништво. 

Целта на оваа програма е спречување на 
деструктивен облик на однесување кај 
децата и наше превентивно делување заради 
зголемениот пораст на деца со вакво пове-
дение кои докажаа дека детското престап-
ништво е општествен проблем. 

Општите цели на оваа програма се: 
1. Проценка на состојбата со малолет-

ничкото престапништво на територијата на 
општината 

2. Сензибилизирање и подигање на свес-
та на заедницата за постоечкиот и растечки 
проблем со малолетничката деликвенција 

3. Воспоставување и јакнење на коорди-
нираната соработка со институциите кои го 
третираат проблемот со малолетничкото 
престапништво на национално, регионално 
и локално ниво. 

 
 
 

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

програмата на Општински совет за пре-
венција на детско престапништво 
(ОСПДПБ) на општина Битола:  

- Најдобри интереси на децата 
- Еднаквост  
- Достапност  
- Заштита  
- Учество  
- Грижа  
- Родова и полова сензитивност 
- Континуитет на заштита  
 
Улога на совет, градоначалник и 
локална самоуправа при реализирање 
на Програма за превенција на 
детското престапништво 
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 
средствата кои што се потребни да се задо-
волат потребите на корисниците на оваа 
програма кои живеаат во Општина Битола. 
Со оваа Програма ќе се реализираат потре-
бите за превенција на детско престап-
ништво на општина Битола.  

Градоначалникот и Советот на Општина 
Битола се залагаат и ќе направат макси-
мален напор во границите на своите финан-
сиски можности, но и заложби за обезбеду-
вање на средства по разни основи да обез-
бедат задоволување на дел од потребите на 
децата во ризик од детско престапништво.  

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 три основни ставки, како 
што следува: 

1. Соработка на општинскиот совет за 
превенција од детско престапништво со 
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основните и средни училишта во Општина 
Битола, соработка со невладиниот сектор, 
соработка со психолошко-педагошката 
служба со цел активно вклучување во 
превенција од малолетничко престап-
ништво.  

2. Организирање на едукативни работил-
ници и средби со содржини за самозаштита 
на деца од малолетничкото престапништво 

во детските градинки, основите и средните 
училишта  

3. Подигање на свеста за проблемот на 
малолетничкото престапништво преку јавни 
настапи, дебати, промоција и активности 
насочени кон тоа поле со деца, родители 
наставници, педагози, психолози, полици-
ски персонал, социјални работници и други 
чинители во предметната институција  

 
 
 
 

АКЦИОНЕН ПЛАН  

 Актив-
ност 

Цел  Опис на активност Вклучени  
институции 

Време Финан-
сиски 

Ресурси 

Индика-
тори 

1 Соработ
ка 

Соработка на општинскиот 
совет за превенција од детско 

престапништво со основните и 
средни училишта во Општина 

Битола, соработка со 
невладиниот сектор, соработка 

со психолошко-педагошката 
служба со цел активно 

вклучување во превенција од 
малолетничко 

претстапништво.  
 

Прибирање и 
анализа на 
податоци, 

одредување на 
моментална 

состојба и фактрои 
на ризик 

 

ОСПДПБ , основните и 
средни училишта во 

Општина Битола, 
соработка со 

невладиниот сектор, 
соработка со 
психолошко-

педагошката служба, 
ЦСР, судот, СВР 

2020 40.000 Број на 
податоци 
прибрани, 

број на 
лица и 

институции 
вклучени, 

број на 
фактори 
одредени 

2 Организ
ирање 

Организирање на едукативни 
работилници и средби со 

содржини за самозаштита на 
деца од малолетничкото 

престапништво во детските 
градинки, основите и средните 

училишта  

 Организирање на 
едукативни 

работилници за 
пооделни целни 

групи и 
ПРАШАЊА  

  

ОСПДПБ , основните и 
средни училишта во 

Општина Битола, 
соработка со 

невладиниот сектор, 
соработка со 
психолошко-

педагошката служба, 
ЦСР, судот, СВР 

2020 80.000 Број на 
лица и 

институции 
вклучени, 

број на 
работилниц
и и средби 
одржани  

3 Подигањ
е на 

свеста 

Подигање на свеста за 
проблемот на малолетничкото 

престапништво преку јавни 
настапи, дебати, промоција и 
активности насочени кон тоа 

поле со деца, родителим 
наставници, педагози, 
психолози, полициски 
персонал, социјални 

работници и други чинители 
во предметната иситуација  

 

Одржување на 
јавни расправи, 

трибини, дебати, 
контактни емисии 

на локални 
медиуми кои ќе 
имаат тематски 

пристап 

ОСПДПБ , основните и 
средни училишта во 

Општина Битола, 
соработка со 

невладиниот сектор, 
соработка со 
психолошко-

педагошката служба, 
ЦСР, судот, СВР 

2020 60.000 Број на 
лица и 

институции 
вклучени, 

број на 
работилниц
и и средби 
одржани , 

број на 
акции 

спроведени
, број на 

медиумски 
настапи 
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Бр.09-20/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
ОУ ,,Ѓорѓи Сугарев“ - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола 
(,,Службен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/12 од 04.02.2020 година 

на Владата на РСМ, а во врска со член 44, 
став 2 од Законот за користење и распо-
лагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(Службен весник на РМ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190356, 190357, 
190358 и 190359. 

 
 Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се при-
фаќаат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
,,Ѓорѓи Сугарев“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Гоце Делчев“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
ОУ ,,Гоце Делчев“ - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/11 од 04.02.2020 година 
на Владата на РСМ, а во врска со член 44, 
став 2 од Законот за користење и распо-
лагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(Службен весник на РМ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 
потребите на ОУ „Гоце Делчев“ - Битола 

 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190340, 190341, 
190342 и 190343. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се прифа-
ќаат на трајно користење без надоместок од 
Општина Битола, за потребите на ОУ ,,Гоце 
Делчев“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Даме Груев“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
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ОУ ,,Даме Груев“ - Битола, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/14 од 04.02.2020 година 
на Владата на РСМ, а во врска со член 44, 
став 2 од Законот за користење и распо-
лагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(Службен весник на РМ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 
потребите на ОУ „Даме Груев“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190332, 190333, 
190334 и 190335. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се при-
фаќаат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на 
ОУ,,Даме Груев“ – Битола. 

 

Член 3 
Се овластува Градоначалникот на 

Општина Битола да склучи договор со 
Владата на РСМ – Генерален секретаријат 
со кој подетално ќе се уредат правата и 
обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Елпида Караманди“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
ОУ ,,Елпида Караманди“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
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Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/13 од 04.02.2020 година 
на Владата на РСМ, а во врска со член 44, 
став 2 од Законот за користење и распо-
лагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(Службен весник на РМ бр.78/15, 106/15, 
153/15,190/16 и 21/18), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 
потребите на ОУ „Елпида Караманди“ - 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190328, 190329, 
190330 и 190331. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се прифа-
ќаат на трајно користење без надоместок од 
Општина Битола, за потребите на ОУ 
,,Елпида Караманди“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Коле Канински“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
ОУ ,,Коле Канински“ - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/6 од 04.02.2020 година на 
Владата на РСМ, а во врска со член 44, став 
2 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост (Службен 
весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15, 190/16 
и 21/18), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 09.03.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 

потребите на ОУ ,,Коле Канински“ - 
Битола 
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Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња – марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190336, 190337, 
190338 и 190339. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се при-
фаќаат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
,,Коле Канински“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

ОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
ОУ ,,Тодор Ангелевски“ - Битола, донесена 

на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/9 од 04.02.2020 година на 
Владата на РСМ, а во врска со член 44, став 
2 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост (Службен 
весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15,190/16 
и 21/18), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 09.03.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 
потребите на ОУ „Тодор Ангелевски“ - 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190352, 190353, 
190354 и 190355. 

Член 2 
Прочистувачите предмет на оваа одлука, 

дефинирани во член 1 на истата, се при-
фаќаат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
,,Тодор Ангелевски“ – Битола. 
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Член 3 
Се овластува Градоначалникот на Опш-

тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 

СОЕУ „Јане Сандански“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
СОЕУ ,,Јане Сандански“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 

бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/8 од 04.02.2020 година на 
Владата на РСМ, а во врска со член 44, став 
2 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост (Службен 
весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15, 190/16 
и 21/18), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 09.03.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 
потребите на СОЕУ „Јане Сандански“ - 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 4 (четири) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190344, 190345, 
190346 и 190347. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се прифа-
ќаат на трајно користење без надоместок од 
Општина Битола, за потребите на СОЕУ 
,,Јане Сандански“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

 



ВТОРНИК 10.03.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 19 

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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 

движни ствари на Владата на РСМ од 
страна на Општина Битола за потребите на 
СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Владата на РСМ од страна на 
Општина Битола за потребите на СОУ Гим-
назија „Јосип Броз Тито“ - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и врз основа на 
Одлуката за престанок и за давање на трајно 
користење на движни ствари на Општина 
Битола бр. 44-781/7 од 04.02.2020 година на 
Владата на РСМ, а во врска со член 44, став 
2 од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост (Служ-
бен весник на РМ бр.78/15,106/15,153/15, 
190/16 и 21/18), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 09.03.2020 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Владата 
на РСМ од страна на Општина Битола за 

потребите на СОУ Гимназија „Јосип Броз 
Тито“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движни ствари: 

1. Прочистувачи на воздух – 5 (пет) 
парчиња - марка Blue Pure 221 PAC 220-240 
V со инвентарни броеви 190323, 190324, 
190325, 190326 и 190327. 

 
Член 2 

Прочистувачите предмет на оваа одлука, 
дефинирани во член 1 на истата, се прифа-
ќаат на трајно користење без надоместок од 
Општина Битола, за потребите на СОУ 
Гимназија ,,Јосип Броз Тито“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Владата 
на РСМ – Генерален секретаријат со кој 
подетално ќе се уредат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Анекс на Годишната 
Програма на училиштето СОЗУ „Кузман 

Шапакрев“ – Битола за учебната 
2019/2020 година, бр.01/140/1 од 

22.08.2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Анекс на Годишната Програма на учи-
лиштето СОЗУ „Кузман Шапакрев“ – Би-
тола за учебната 2019/2020 година, 
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бр.01/140/1 од 22.08.2019 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 05/02), член 89-а ства1 
алинеја 2 од Законот за средното образо-
вание („Службен весник на РМ” бр. 
44/95...... 64/18), а во врска со 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 седницaтa одржанa на 09.03.2020 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност на Анекс на 

Годишната Програма на училиштето СОЗУ 
„Кузман Шапакрев“ – Битола за учебната 

2019/2020 година, бр.01/140/1 од 
22.08.2019 година 

1. Се дава согласност на Анекс на 
Годишната Програма на училиштето СОЗУ 
„Кузман Шапакрев“ – Битола за учебната 
2019/2020 година, бр.01/140/1 од 22.08.2019 
година, донесен од Училишниот одбор на 
Средното општинско земјоделско училиште 
„Кузман Шапкарев” Битола Бр.01-86/1 од 
24.02.2020 год. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-20/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Програмите за 
изведување на екскурзии на ОУ „Гоце 

Делчев“ - Битола Го објавувам Решението 
за давање на позитивно мислење на 

Програмите за изведување на екскурзии 
на ОУ „Гоце Делчев“ - Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 42 од Законот за 

основно образование („Службен Весник на 
РСМ“бр.161/19), член 7 став 1 од Правил-
никот за начинот на изведување на екскур-
зии, излетите и другите вонучилишни 
активности на учениците од основните 
училишта Бр.12/13487/1 од 19.11.2019 го-
дина 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 
09.03.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Програмите за изведување на екскурзии 
на ОУ „Гоце Делчев“ - Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на Про-
грамите за изведување на екскурзии на ОУ 
„Гоце Делчев“ - Битола бр.02/263/1 од сеп-
тември 2019год., бр.02-263/2 од 10.10.2019 
год. и бр.02-263/3 од 10.10.2019год.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-20/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
 

 



ВТОРНИК 10.03.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 21 

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 Статутот на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ с.Бистрица 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Статутот на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 09.03.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Статутот на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ 
с. Бистрица 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на Ста-
тутот на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с. 
Бистрица бр.01-57/1 од 03.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-20/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Статутот на ОУ 
„Трифун Пановски“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Статутот на ОУ 
„Трифун Пановски“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 09.03.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 

Статутот на ОУ „Трифун Пановски“ Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Статутот на ОУ „Трифун Пановски“ Битола 
бр.01-61/1 од 05.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-20/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Статутот на ОУ 
„Даме Груев“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
позитивно мислење на Статутот на ОУ 
„Даме Груев“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 09.03.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 
Статутот на ОУ „Даме Груев“ Битола 

1. СЕ ДАВА позитивно мислење на Ста-
тутот на ОУ „Даме Груев“ Битола бр.01-
333/3 од 04.12.2019 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-20/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Декларацијата за 
одржување на чесни, слободни и 

демократски парламентарни избори во 
Република Северна Македонија 

1. Ја објавувам Декларацијата за одржу-
вање на чесни, слободни и демократски пар-
ламентарни избори во Република Северна 
Македонија, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
Р.Македонија“ 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 одржана на 09.03.2020 година, ја 
донесе  

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
за одржување на чесни, слободни и 

демократски парламентарни избори во 
Република Северна Македонија 

Член 1 
Советот на Општината Битола ги поздра-

вува и потикнува напорите на домашните и 
меѓународните институции како и политич-
ките партии во Република Северна Македо-
нија, за одржување на чесни, слободни и 
демократски парламентарни избори во 
Република Северна Македонија. 

 
Член 2 

Претставниците на Единицата на локал-
ната самоуправа Општина Битола, односно 
Градоначалникот, членовите на Советот, 
општинската aдминистрација и локалните 
jавни претпријатија, ќе креираат позитивен 
амбиент во пресрет на парламентарните 
избори и нема да ги злоупотребуваат моќта, 
средствата и имотот на Општина Битола за 
сметка на партиски активности и цели. 

Носителите на функции кои ги избира 
или именува Собранието на Република Се-
верна Македонија и Владата на Република 
Северна Македонија ќе создаваат позитивен 
амбиент во пресрет на парламентарните 
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избори и нема да ги злоупотребат моќта, 
средствата и имотот на Република Северна 
Македонија за сметка на партиските актив-
ности и цели на подрачјето на Општината 
Битола. 

Во периодот од денот на донесувањето 
на оваа декларација до формирањето на но-
вата Влада на Република Северна Македо-
нија, да се стопираат сите активности за 
нови, непродуктивни (партиски) вработу-
вања во сите јавни установи и служби на 
подрачјето на Општината Битола, освен за 
оние работни места каде што можи да се 
наруши процесот за нормално функцио-
нирање на истите.  

 
Член 3 

Градоначалникот, членовите на Советот, 
претставници на општинската админи-
страција и раководителите на локалните 
јавни претпријатија да не ги злоупотре-
буваат постојните функции во тековната 
кампања доколку, по објавувањето на 
конечните листи бидат кандидирани за 
пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија. 

Градоначалникот на Општината Битола 
како и сите Градоначалници од Општините 
на изборната единица бр. 5 кои нема да 
бидат кандидати за пратеници во периодот 
од отпочнувањето на изборниот процес до 
неговото завршување да продолжат да ја 
извршуваат својата функција за која се 
избрани од граѓаните без вклучување во 
партиските ангажмани поврзани со парла-
ментарните избори 2020 година. 

Носителите на функции кои ги именува 
Собранието на Република Северна Маке-
донија и Владата на Република Северна 
Македонија, да ги стават во мирување 
своите функции доколку по објавувањето на 
конечната листа бидат кандидирани за 
пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија. 

 
Член 4 

Советот на Општина Битола ќе ги 
поттикне ангажманите на здруженијата на 
граѓани и поединци, со својот авторитет да 
влијаат врз амбиентот за спроведување 
избори според меѓународно пропишани 
стандарди. 

Член 5 
Декларацијата влегува во сила со денот 

на донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 

и обележување места за истакнување 
изборни плакати за избор на пратеници во 

Собранието на Република Северна 
Македонија 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување и 
обележување места за истакнување изборни 
плакати за избор на пратеници во Собра-
нието на Република Северна Македонија, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 78 од Изборниот 

законик („Службен весник на РМ” 
бр.40/06..99/16), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службн 
гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 09.03.2020 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување и обележување места за 

истакнување изборни плакати за избор на 
пратеници во Собранието на Република 

Северна Македонија 
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Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат местата на 

кои е дозволено да се истакнуваат изборни 
плакати за избор на пратеници во Собра-
нието на Република Северна Македонија и 
се обезбедуваат еднакви услови за сите 
организатори на изборната кампања. 

 
Член 2 

Изборни плакати без надоместок дозво-
лено е да се истакнуваат на следните места: 

1. На ул. „11-ти Октомври” од спојот со 
ул. „Јорго Османо” до спојот со ул. „Широк 
Сокак“, лево покрај пешачката патека - 
(Ринг центарот). 

2. Плоштадот „Гоце Делчев”, вдолж 
пешачкиот остров, меѓу паркингот и Домот 
на културата. 

3. Пред Домот на Армијата. 
4. Кај Спортската сала „Младост”, меѓу 

паркингот и ул. „Партизанска”. 
5. Кај болницата на улицата „Парти-

занска“, пред зградата на „Шавриќ” и кон 
новата зграда од левата страна на 
„Шавриќ”. 

6. Во населбата „Брусничко-лавчанска” 
ул. „Методија Андонов-Ченто“, на источ-
ната страна, на празниот простор спроти 
драгсторот. 

7. На „Булевар 1-ви Мај” од цвеќар-
ницата „Икебана“ до мостот за кај СВР, 
вдолж пешачката патека.  

8. Спроти Црвениот Крст на ул. „Филип 
Втори Македонски“. 

9. Аголот пред стариот „Хеликоптер” на 
ул.„Филип Втори Македонски“. 

10. На ул. „Батаљон Стив Наумов“ пред 
Домот за средношколска младина. 

11. На аголот на ул. „Филип Втори 
Македонски“ и ул. „Наум Н.Борче”, на 
страната на бензинската пумпа. 

12. На аголот од ул. „Филип Втори 
Македонски“ и ул. „Прилепска”. 

13. Спојот на ул. „Димитар Илиевски-
Мурато“ и ул. „4-ти Ноември”, од двете 
страни. 

14. Влезот на населбата „Карпош” до ул. 
„Крањска“. 

15. Паркот на ул. „Цар Самоил” и ул. 
„Пецо Божиновски”. 

16. Во населбата „Буковски ливади”, 
меѓу ул. „Апостол Здравевски” и ул. „Ми-
трополит Пелагониски Климент“. 

17. На потегот зграда на ГП „Маврово“ и 
пред Македонска банка, на ул. „Прилепска“. 

18. На ул. „Македонска фаланга“ - пат за 
Градскиот стадионот.  

19. На ул. „Наум Наумовски Борче“ во 
правец на градинката. 

20. Населба „Стрелиште” празен простор 
пред станбените згради на ул.„Арон 
Ариести”, „Цане Бујуковски“ и „Минела 
Бабуковски”. 

 
Член 3 

Истакнувањето на изборните плакати за 
избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија, започнува од 
23.03.2020 година. 

На утврдените места, организаторите на 
изборната кампања можат да поставуваат 
свои подвижни паноа со залепени плакати 
распоредени во линија, на опишаните места 
од член 2 на оваа одлука, под услов да не се 
попречува видикот на другите паноа, но не 
повеќе од 3 паноа на една локација од секој 
организатор на изборната кампања. 

 
Член 4 

Изборни плакати можат да се истак-
нуваат и на станбени или други приватни 
објекти, со претходна согласност (одобре-
ние) од сопственикот на објектот. 

 
Член 5 

Во селата од подрачјето на Општината 
Битола се дозволува без надоместок лепење 
на плакати на слободните површини по-
годни за таква намена, односно на стамбени 
или други приватни објекти со претходна 
согласност (одобрение) од сопственикот на 
објектот. 

 
Член 6 

Не се дозволува лепење плакати на 
објекти и фасади под заштита, односно на 
културно-историски споменици, спомен 
обележја и бисти, телефонски и електрични 
кабли, како и на столбови од светлосна 
сигнализација-семафори. 
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Член 7 
Дополнителните места за истакнување 

изборни плакати со надоместок се утврду-
ваат врз основа на барање од организаторот 
на изборната кампања по претходна 
согласност на Одделението за комунални 
работи и уредување на градежното зем-
јиште. 

Барањето за користење дополнителни 
места за истакнување паноа со изборни 
плакати се доставува најдоцна 3 дена пред 
денот определен за почеток на изборната 
кампања. 

Висината на надоместокот се определува 
за секое истакнато пано согласно зони-
рањето и тоа: 

за I - зона15.000 ден. 
 II - зона10.000 ден. 
 III - зона 5.000 ден. 
 

Член 8 
Организаторите на изборната кампања, 

во рок од 30 дена по завршувањето на 
изборите должни се да ги отстранат своите 
паноа и плакати од објектите и просторот. 

 
Член 9 

Непридржувањето кон утврдените места 
и определените услови повлекува казна за 
сторен прекршок според казнените одредби 
од Изборниот законик 

 
Член 10 

Надзорот над примената на оваа Одлука 
ќе го врши Општинскиот инспекторат. 

 
Член 11 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-20/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 начинот на 

користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за 

организирање предизборни собири од 
страна на организаторот на изборната 
кампања од подрачјето на Општината 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за начинот на 
користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за организи-
рање предизборни собири од страна на 
организаторот на изборната кампања од 
подрачјето на Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 09.03.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 82 од Изборниот 

законик („Службен весник на РМ” 
бр.40/06...99/16) 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 09.03.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за начинот на користење на просториите 

во домовите на урбаните и месните 
заедници, за организирање предизборни 

собири од страна на организаторот на 
изборната кампања од подрачјето на 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се регулира начинот на 

користење на просториите во домовите на 
урбаните и месните заедници, за органи-
зирање предизборни собири од страна на 
организаторот на изборната кампања од 
подрачјето на Општината Битола. 
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Член 2 
На организаторите на изборната кампања 

на подрачјето на Општината Битола им се 
овозможуваат еднакви услови за користење 
на просториите на домовите на урбаните и 
месните заедници во Општината за одржу-
вање на своите предизборни собири. 

 
Член 3 

Предизборните собири можат да се орга-
низираат во просториите на следните 
урбани и месни заедници: 

Во градот: 
„Даме Груев”„Коле Лачето” 
„Борис Бастерот” „Ѓорѓи Наумов” 
„Александар Туручџев” „Панде 
Кајзерот” 
„Тодор Ангелевски” „Јонче Мурџевски” 
„Естреа Мара” „Таки Даскало”  
 „Стив Наумов”„Вељко Влаховиќ“ 
„Димитар Влахов” „Стево Патако” 
„Ѓорѓи Сугарев” „Блаже Рогозинарот” 
„Васко Карангелевски” „Коле Канински” 
 
Во населените места: 
с. Буково с. Породин 
с. Брусник с. Кукуречани  
с. Лавци с. Лопатица 
с. Крклино с. Лисолај  
с. Логоварди с. Црнобуки  
с. Кравари с. Црнеец  
с. Поешево с. Канино  
с. Бистрица с. Кажани  
с. Барешани с. Лера  
 с. Драгош с. Рамна  
с. Егри с. Цапари  
 

Член 4 
Користењето на горенаведените просто-

рии во урбаните и месните заедници е без 
надоместок. 

Организаторот на предизборните собири е 
должен просториите да ги користи како добар 
домаќин, а сите настанати штети ќе ги 
надомести на своја сметка во рок од 24 часа. 

 
Член 5 

Дозвола за одржување предизборни со-
бири ја дава одговорното лице во урбаната 
и месната заедница, организаторот на пред-
изборниот собир во договор со одговорното 
лице во урбаната и месната заедница, 

обезбедува слободен термин за одржување 
на предизборниот собир.Организаторот на 
предизборниот собир е должен да достави 
барање до одговорното лице во урбаната и 
месната заедница, најдоцна 3 дена пред 
денот на одржувањето на собирот. 

 
Член 6 

Користењето на просториите во урбаните 
и месните заедници за одржување на пред-
изборните собири започнува од 23.03.2020 
година. 

 
Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-20/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 

обезбедување надзор од страна на 
Општина Битола за реализација на 

проектот „Означување на културни и 
природни знаменитости во 

подпелистерските села во Општина 
Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за обезбедување 
надзор од страна на Општина Битола за 
реализација на проектот „Означување на 
културни и природни знаменитости во 
подпелистерските села во Општина Би-
тола“, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 09.03.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02)и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржанa на 09.03.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за обезбедување надзор од страна на 

Општина Битола за реализација на 
проектот „Означување на културни и 

природни знаменитости во 
подпелистерските села во Општина 

Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола обез-

бедува надзор за реализација на проектот 
„Означување на културни и природни 
знаменитости во подпелистерските села во 
Општина Битола“. Реализацијата на проек-
тот ќе биде со средства од Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој преку Центар за развој 
напелагонискиот плански регион, како и од 
сопствено кофинансирање на Општина 
Битола. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
09.03.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр.27-4171/2011, КП бр.1643 КО 
Кукуречани згр.бр.1 (А1-1) , згр. бр.2 и згр 
бр.3 (А5-4) (Магловски Љупчо) 
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2. УП1 бр.27-1147/2018, КП бр.2165 КО 
Кукуречани згр.бр.2 (А1-1) (Шулевски 
Горан и Шулевски Зоранче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 
Кажани 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 Кажани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
09.03.2020 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 
Кажани 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 во идна урбанистичко 
планска документација: 

1. УП1 бр.27-2746/2011, КП бр.604 КО 
Кажани згр.бр.1 (Б4-3), згр. бр. 2 (Б4-6) и 
згр.3 (А5-4) (ЈП Македонски шуми – 
Кајмакчалан Битола) 

2. УП1 бр.27-12454/2011, КП бр.712/1 
КО Кажани згр.бр.1 (Б4-6) (Општина 
Битола) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 
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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, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 Опш-
тина Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 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 В-јавни 
институции во идна урбанистичко планска 
документација: 

1. УП1 бр.27-9855/2011, КП бр.946/1 КО 
Кременица згр.бр.1 (В2-2), (ЈЗУ Здравствен 
Дом Битола) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/30               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 

 
 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 10.03.2020 СТР. 30 

Општина Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 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 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-11045/2011, КП бр.3223 и 
КП бр. 3218 КО Буково згр. бр. 1 (А1) 
(Донев Владимир и Донева Ана) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
09.03.2020 година.  

2 .Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
09.03.2020 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 проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена Б-
комерцијални и деловни намени во идна 
урбанистичко планска документација: 

1. УП1 бр.27-12519/2011, КП бр.1023 КО 
Бистрица згр.бр.2 (Б1-6) (Општина Битола) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 



ВТОРНИК 10.03.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 31 

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 
Црнеец 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 Црнеец во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 Опш-
тина Битола на седницата одржана на 
09.03.2020 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 
ЦРНЕЕЦ 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 В-јавни 
институции во идна урбанистичко планска 
документација: 

1. УП1 бр.27-12521/2011, КП бр.1368 КО 
Црнеец згр.бр.1 (В3-6) (Општина Битола) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
09.03.2020 година.  

2 .Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 10.03.2020 СТР. 32 

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 
09.03.2020 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 проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти во идна урбанис-
тичко планска документација: 

1. УП1 бр.27-12544/2011, КП бр.934/2 
КО Крстоар згр.бр.1 (Б1-3) и КП бр.313 
згр. бр.1 (В1-1) и згр.бр. 2 (А5-4) (Општина 
Битола) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Дихово во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
09.03.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 



ВТОРНИК 10.03.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 33 

1. УП1 бр.27-7402/2011, КП бр.778/12 
КО Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Пандова 
Љубинка со промена на барател Пандовски 
Владимир) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 09.03.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-265/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 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 
09.03.2020 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска 

документација 

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.27-2924/2011, КП бр.365/1 КО 
Нижеполе згр.бр.1 (А-1) (Ивановска 
Милева) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-20/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 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 Сообраќајна студија и идеен 
проект за улица Довлеџик на потегот од 

крстосница со улица Васко Карангелевски 
до мост на р.Драгор во Битола 

1. Го објавувам Заклучокот усвојување 
Сообраќајна студија и идеен проект за 
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улица Довлеџик на потегот од крстосница 
со улица Васко Карангелевски до мост на 
р.Драгор во Битола, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 09.03.2020 година.  

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

„Службен гласник на Општината 
Битола“. 
Бр. 08-265/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
10.03.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 48 а од Законот за 

градење („Сл.Весник на РМ“ бр.70/13.. 
..31/16), член 22 став 1 точка 1 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 ден 09.03.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Сообраќајна студија и 

идеен проект за улица Довлеџик на 
потегот од крстосница со улица Васко 
Карангелевски до мост на р.Драгор во 

Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Сообраќајна студија и 
идеен проект за улица Довлеџик на потегот 
од крстосница со улица Васко Каран-
гелевски до мост на р.Драгор во Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-20/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
09.03.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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