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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

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 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за потребите на ТППЕ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за потребите на ТППЕ - Битола, 
одржана на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Бр.09-33/3                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 г.                  на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а               Валентин Груевски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
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), а во врска со член 1 став 2 од 
Одлуката за распоредување на набавената 
противпожарна опрема на Општините 
Кавадарци, Битола, Штип, Охрид, Прилеп и 
Град Скопје со бр. 44-752/1 од 15.02.2020 
година на Владата на РСМ, Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.04.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на користење без 

надоместок на движна ствар на Владата 
од страна на Општина Битола за потребите 

на ТППЕ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на користење без надо-
месток на движна ствар: 

 хидрауличен уред за спасување во 
сообраќајни несреќи HOLMATRO, со но-
менклатурен број 3905-0000-1858-2. 

 
Член 2 

Хидрауличниот уред за спасување пред-
мет на оваа одлука, дефиниран во член 1 на 
истата, се прифаќа на користење без надо-
месток од Општина Битола, за потребите на 
ТППЕ – Битола. 

  
Член 3 

Се верификува договорот склучен по-
меѓу Општина Битола и Дирекцијата за 
заштита и спасување на РСМ во кој поде-
тално се уредени правата и обврските за 
движната ствар 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.09-33/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 „Реконструкција на кров на ДГ 
„Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ 

„Мајски Цвет“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за обезбедување 
надзор од страна на Општина Битола за 

реализација на проектот „Реконструкција 
на кров на ДГ „Коца Василева“ која е во 
состав на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола, 
одржана на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 29.04.2020 година, донесе 

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

Општина Битола за реализација на 
проектот „Реконструкција на кров на ДГ 

„Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола 

обезбедува надзор за реализација на 
проектот „Реконструкција на кров на ДГ 
„Коца Василева“ која е во состав на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола“. Реализацијата на 
проектот ќе биде со средства од Јапонската 
амбасада во Скопје. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-33/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 

определување на ширина на крајбрежен 
појас на суводолици 1 и 2, река Драгор и 

река Мала Корија во плански опфат на УПС 
Дихово, Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за определу-
вање на ширина на крајбрежен појас на 
суводолици 1 и 2, река Драгор и река Мала 
Корија во плански опфат на УПС Дихово, 
Општина Битола, одржана на 29.04.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 132 став 2 од Законот 

за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 
51/11, 44/13, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 
52/16 ), 36 од Законот за локална самоу-
права („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
општина Битола на седницата одржанa на 
29.04.2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за определување на ширина на 

крајбрежен појас на суводолици 1 и 2, 
река Драгор и река Мала Корија во 

плански опфат на УПС Дихово, Општина 
Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува ширината 

на крајбрежниот појас на суводолици 1 и 2, 
река Драгор и река Мала Корија опфатени 
во Урбанистички план за село Дихово, 
Општина Битола, изработен од Иванов 
Инженеринг Битола со технички број 0801-
01-04/17, заради заштита и одржување на 
природното корито и брегот на суводо-
лиците и реките. 

 
Член 2 

Суводолица 1 од стационажа 0+000 до 
0+454м, дефиниран со со следните 
координанти:  
 почетна точка на водотекот х= 
4544168.1362, y= 7522560.1036, 
 крајна точна на водотекот х= 4544060.7314, 
y= 7522974.1347, 
со ширината на крајбрежниот појас на 
суводолицата 3 метри лево и 3 метри десно 
од предвидениот профил со ширина од 1.5 
метри и длабочина од 1.2 метри.  
 
Суводолица 2 од стационажа 0+000 до 
0+453м, дефиниран со следните коорди-
нанти: 
 почетна точка на корито х= 4542461.8956, 
y= 7521573.2474,  
 крајна точка на корито х= 4542380.8841, y= 
7521996.3354,  
со ширината на крајбрежниот појас на 
суводолицата 3 метри лево и 3 метри десно 
од предвидениот профил со ширина од 1.5 
метри и длабочина од 1.2 метри.  
 
Река Мала Корија од стационажа 0+000 до 
0+574м, дефиниран со следните 
координанти:  
 почетна точка на корито х= 4541699.8281, 
y=7521302.9416,  
 крајна точка на корито х=4541917.8848, 
y=7521803.4081,  
со ширината на заштитен појас на корито 3 
метри лево и 3 метри десно од предви-
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дениот профил со ширина од 6 метри и 
длабочина од 2 метри.  
 
Река Драгор од стационажа 0+000 до 
0+1105м, дефиниран со следните 
координанти:  
 почетна точка на корито х= 4542476.2769, 
y= 7522069.5105,  
 крајна точка на корито х= 7522069.5105, y= 
7522932.3950,  
со ширината на заштитен појас на корито 3 
метри лево и 3 метри десно од предви-
дениот профил со ширина од 6 метри и 
длабочина од 2 метри.  

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Битола. 
Бр.09-33/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 примање на 

донација – изработка на Автоматски 
портални прскалки за дезинфекција на 

возила, даден од страна на Монтинг 
инженеринг ДОО Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација – изработка на Автоматски пор-
тални прскалки за дезинфекција на возила, 
даден од страна на Монтинг инженеринг 
ДОО Битола, одржана на 29.04.2020 година. 

 
 

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

 
Бр. 08-385/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности („Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 29.04.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација – изработка на 

Автоматски портални прскалки за 
дезинфекција на возила, даден од страна 

на Монтинг инженеринг ДОО Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од правното лице Монтинг инженеринг 
ДОО Битола – изработка на 2 (две) Авто-
матски портални прскалки за дезинфекција 
на возила, дадени од страна на Монтинг 
инженеринг ДОО Битола .  

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со давателот 
на донацијата со кој подетално ќе биде 
уреден начинот на користење на донацијата. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-33/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежо земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година, одржана 
на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 точка 9 од 

Статутот на Општина Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола” бр. 10/05), а 
во врска со член 94 став (4) од Законот за 
градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ” бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 226/15; 
31/16,142/16;190/16), Советот на Општина 
Битола, на својата седница, одржана на ден 
29.04.2020 година донесе: 
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ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште 

на подрачјето на Општина Битола за 2020 година 

 
1. Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 

2020 година („Службен Гласник на Општина Битола“ бр.24/2019 и бр.01/2020) се вршат измени 
и дополнувања во делот на Планирани расходи за реализација на Програмата за утврдување на 
градежно земјиште за 2020 година и после извршените измени истите гласат: 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2020 година 

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

2020 
II измени и 

дополнување 
Родов  
аспект 

1. ЈД0 Основен 
буџет 482120 Изградба на улици, патишта и 

автопати 34.716.398,00 38.685.518,00  

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

1.2    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.970.502,00 1.570.502,00 √ 

1.3    ул.„Љубојно“ 2.279.847,00 2.279.847,00 √ 

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

1.5    с. Долно Оризари 588.067,00 588.067,00 √ 

1.6    с. Долно Оризари – кај училиштето 0.00 5.369.120,00 √ 

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

автопати 4.411.930,00 4.411.930,00  

2.1    с. Долно Оризари 4.411.930,00 4.411.930,00 √ 

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

пречистување на отпадни води 8.835.538,00 8.835.538,00  

3.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.835.538,00 2.835.538,00 √ 

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

3.3    Мал Парис 1.000.000,00 1.000.000,00 √ 

4. ЈГ0 Основен 
буџет 482720 Изградба на капацитети за 

водоснабдување 4.544.772,00 3.894.772,00  

4.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 334.651,00 334.651,00 √ 
4.2    Пумпна станица во с. Лисолај 1.969.368,00 1.969.368,00  

4.3    Изградба на приклучок за пречистителна 
станица с.Трново 2.240.753,00 1.340.753,00 

  

4.4    Изградба на водоводна мрежа околу 
Офицерски дом 0,00 250.000,00  

5. ЈЛ0 Основен 
буџет 482920 Изградба на други објекти 22.481.501,00 22.481.501,00  

5.1    Изградба на рампи за лица со 
попреченост 1.000.000,00 1.000.000,00 √ 

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

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

6. ЈЛ0 Основен 
буџет 482940 Надзор над изградбата 700.000,00 700.000,00  

    ВКУПНО I: 75.690.139,00 79.009.259,00  

7. ЈД0 Основен 
буџет 482130 Реконструкција/ Рехабилитација на 

улици, патишта и автопати 76.248.062,00 74.248.062,00  

7.1    ул.„ Д. Илиевски Мурато“ 10.411.966,00 10.411.966,00  
7.2    ул.„Рузвелтова“ 7.500.000,00 7.500.000,00 √ 
7.3    ул.„2-ри Август“ 2.357.970,00 2.357.970,00 √ 
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7.4    ул.„Партизанска“ 16.530.639,00 16.530.639,00 √ 
7.5    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 3.868.315,00 √ 
7.6    ул„Довлеџик“ 10.000.000,00 10.000.000,00 √ 
7.7    ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.584.780,00 1.584.780,00  
7.8    ул.„Булевар 1-ви Мај“ (десна страна) 3.000.000,00 1.000.000,00  

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

7.10    Санација на тротоари и улици со 
бехатон 12.554.392,00 12.554.392,00 √ 

7.11    Санација на коловози со гребен асфалт 1.590.000,00 1.590.000,00  
7.12    Санација на коловози со тампон 1.500.000,00 1.500.000,00  
7.13    Санација на ударни дупки 3.850.000,00 3.850.000,00  

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

и пречистување на отпадни води 40.398.469,00 41.198.469,00  

8.1    ул.„Рузвелтова“ 2.575.871,00 2.575.871,00 √ 
8.2    ул.„2-ри Август“ 2.090.298,00 2.090.298,00 √ 
8.3    ул.„Довлеџик“-атм.к.м. 4.000.000,00 4.000.000,00 √ 
8.4    ул.„Бранко Радичевиќ“ 2.010.269,00 2.010.269,00 √ 
8.5    ул.„Довлеџик“-фек.к.м. 5.416.883,00 5.416.883,00  
8.6    ул.„Булевар 1-ви мај“ (десна страна) 1.000.000,00 1.000.000,00  

8.7    Приклучоци на атмосферска 
канализациона мрежа на ул.„АСНОМ“ 569.326,00 569.326,00  

8.8    Приклучоци на фекална канализациона 
мрежа на ул.„АСНОМ“ 435.089,00 435.089,00  

8.9    
Приклучоци за атмосферска 

канализациона мрежа на 
ул.„Партизанска“ 

1.258.824,00 1.258.824,00  

8.10    Приклучоци на фекална канализациона 
мрежа на ул.„Партизанска“ 3.609.443,00 3.609.443,00  

8.11    Приклучоци на мешовита канализациона 
мрежа на ул.„Илинденска“ 6.909.136,00 6.909.136,00  

8.12    Машинско чистење на канали 1.780.000,00 1.780.000,00  

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

8.14    Чистење на корито на р.Драгор и 
санација на ѕидови 1.000.000,00 1.500.000,00  

8.15    Санации на канализациони мрежи, 
решетки и сливници 3.563.778,00 3.563.778,00  

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

8.17    атм.канализација околу Офицерски дом 2.000.000,00 2.000.000,00  
8.18    решетки на ул.„Стив Наумов“ 0,00 300.000,00  

9. ЈГ0 Основен 
буџет 482730 Реконструкција на капацитети за 

водоснабдување 14.927.220,00 13.086.467,00  

9.1    ул.„2-ри Август“ 1.886.379,00 1.886.379,00 √ 
9.2    ул.„Довлеџик“ 4.721.714,00 4.721.714,00 √ 
9.3    ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.121.966,00 1.121.966,00 √ 
9.4    ул.„Булеват 1-ви Мај“ (десна страна) 3.000.000,00 1.159.247,00 √ 

9.5    Приклучоци за водоводна мрежа на 
ул.„Илинденска“ 3.647.101,00 3.647.101,00  

9.6    Приклучоци за водоводна мрежа на 
ул.„АСНОМ“ 236.791,00 236.791,00  

9.7    Премин ва водоводна линија кај каналот 
на р. „Курделец“ 313.269,00 313.269,00  

10. ЈЛ0 Основен 
буџет 482930 Реконструкција на други објекти 19.763.683,00 19.485.316,00  

10.1    Школски двор - игралиште во ОУ „Кирил 
и Методиј“ 2.187.484,00 2.187.484,00  

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

10.3    Санација на тоалети во  
СДТУ„Ѓорги Наумов“ 600.000,00 562.417,00  
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2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
Бр.09-33/8                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 Извештајот за реализација на 
Програмата за организирање и 

функционирањена Зимската служба на 
подрачјето на Општина Битола за сезоната 

2019/2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
организирање и функционирање на зимс-
ката служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2019/2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 29.04.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

10.4    Санација на тоалети во ОУ„Елпида 
Караманди“ 2.446.199,00 1.944.522,00  

10.5    Набавка на градежни материјали 2.900.000,00 2.900.000,00  

10.6    Услуга од градежни машини 800.000,00 800.000,00  
10.7    Градежно-занаетчиски работи 2.000.000,00 2.000.000,00  
10.8    Санација на споменици 2.000.000,00 2.000.000,00  

10.9    
Занаетчиски услуги-потпологачки, 
фасадерски, керамички и бојаџиски 

услуги 
300.000,00 300.000,00  

10.10    
Занаетчиски услуги- ѕидарски, армирано-

бетонски, столарски, тесарски и 
покривачки услуги 

330.000,00 330.000,00  

10.11    Занаетчиски услуги- водовод, 
канализација и санитарна опрема 200.000,00 200.000,00  

10.12    Реконструкција на два железнички 
премини 3.000.000,00 3.000.000,00  

10.13    Реконструкција на ѕидче на паркинг на 
ул.„Крушевска република“ 0,00 260.893,00  

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

11.1    Игралиште на тепсија 615.000,00 615.000,00  

12. ГД0 Основен 
буџет 482830 Реконструкција на капацитети во 

енергетиката 3.669.000,00 3.669.000,00  

12.1    Одржувње на с-ми за греење во објекти 
на О.Б-ла 2.000.000,00 2.000.000,00  

12.2    Реконс. на мрежа и трафостаница во 
населба Баир (Декада на роми) 1.669.000,00 1.669.000,00  

13. ЈЛ0 Основен 
буџет 482940 Надзор над изградбата 1.000.000,00 1.000.000,00  

    ВКУПНО II: 156.621.434,00 153.302.314,00  

    ВКУПНО I+II: 232.311.573,00 232.311.573,00  
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Врз основа на член 22 точка 35 и член 70 
од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.04.2020 година, донесе 

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

на Програмата за организирање и 
функционирање на зимската служба на 

подрачјето на Општина Битола за сезоната 
2019/2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмата за организирање и 
функционирање на зимската служба на 
подрачјето на Општина Битола за сезоната 
2019/2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-33/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 и 17/08), донесувам 

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

расходован ситен инвентар и опрема што 
се наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ 

„Естреја Овадија Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за ништење на 
расходован ситен инвентар и опрема што се 
наоѓаат во пописните листи на ЈОУ ДГ 
„Естреја Овадија Мара“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 29.04.2020 година. 

 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 
23/13...27/16), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.04.2020 година, донесе 

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

ништење на расходован ситен инвентар и 
опрема што се наоѓаат во пописните листи 
на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за ништење на расходован ситен инвентар и 
опрема што се наоѓаат во пописните листи 
на ЈОУ ДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола 
од 2019 година и претходни години бр.02-
59/9 од 28.02.2020 година, донесена од 
Управниот Одбор. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-33/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Одлуката за усвојување на 
Извештајот на комисиите за попис на 

основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски 
Цвет“ Битола за 2019 година констатиран 

и предложен за расход 
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Извештајот на комисиите за попис на 
основните средства на ЈОУ ДГ „Мајски 
Цвет“ Битола за 2019 година констатиран и 
предложен за расход, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 
23/13...27/16), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.04.2020 година, донесе 

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

усвојување на Извештајот на комисиите за 
попис на основните средства на ЈОУ ДГ 
„Мајски Цвет“ Битола за 2019 година 
констатиран и предложен за расход 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Извештајот на комисиите 
за попис на основните средства на ЈОУ ДГ 
„Мајски Цвет“ Битола за 2019 година кон-
статиран и предложен за расход на сметката 
903 и 787 - бр.02-67/2 од 27.02.2020 година, 
донесена од Управниот Одбор. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-33/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 именување 
член во Училишниот одбор во Основното 

училиште „Даме Груев“ Битола 

1. Го објавувам Решението за  именување 
член во Училишниот одбор во Основното 
училиште „Даме Груев“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 106 став 2 од Законот 

за основно образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/2019), член 36, став 1, точка 
5 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
29.04.2020 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување член во Училишниот одбор 
во Основното училиште „Даме Груев“ – 

Битола 

1. СЕ ИМЕНУВА, Милена Петреска – 
економски техничар од Битола Ул.„Ѓорче 
Петров“бр.63а, претставник од основачаот 
како член во Училишниот одбор на ОУ 
„Даме Груев“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на општината Битола“. 
Бр.09-33/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Битола за 2020 година 

1.Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

донација 100 таблети (таблет – 
компјутери) за ученици од материјално 

необезбедени семејства кои немаат 
дигитални уреди за следење на онлајн 
настава на Општина Битола даден од 

страна на Еколог Интернационал -Тетово 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација 100 таблети (таблет – компјутери) 
за ученици од материјално необезбедени 
семејства кои немаат дигитални уреди за 

следење на онлајн настава на Општина 
Битола даден од страна на Еколог Интерна-
ционал -Тетово, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности („Службен весник на РМ“ 

Бр.09-33/13                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 г.                  на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а               Валентин Груевски 

 

https://zk.mk/ekolog-internacional?choice=a3
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бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 29.04.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација 100 таблети 
(таблет – компјутери) за ученици од 

материјално необезбедени семејства кои 
немаат дигитални уреди за следење на 

онлајн настава на Општина Битола даден 
од страна на Еколог Интернационал -

Тетово 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Еколог Интернационал - донација на 
100 таблети (таблет – компјутери) за уче-
ници од материјално необезбедени семеј-
ства кои немаат дигитални уреди за следење 
на онлајн настава 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со давателот 
на донацијата со кој подетално ќе биде 
уреден начинот на користење на донацијата. 

  
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-33/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 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 примање на 

донација диспензери за течен сапун и 
саникс гел за дезинфекција на Општина 

Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-
ИН Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација диспензери за течен сапун и 
саникс гел за дезинфекција на Општина 
Битола даден од страна на ДООЕЛ ДИКИС-
ИН Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
29.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-385/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
30.04.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности („Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 29.04.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација диспензери за 

течен сапун и саникс гел за дезинфекција 
на Општина Битола даден од страна на 

ДООЕЛ ДИКИС-ИН Битола 

Член 1  
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од ДООЕЛ ДИКИС-ИН од 5 диспензери за 
течен сапун и 3 парчиња саникс гел од 3 
литри за дезинфекција 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 

 

https://zk.mk/ekolog-internacional?choice=a3
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примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со 
давателот на донацијата со кој подетално ќе 
биде уреден начинот на користење на 
донацијата. 

 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-33/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.04.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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