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СТР. 1

 
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 Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина 
Битола за првиот квартал од 2020 година 

1. Го објавувам Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Битола 
за првиот квартал од 2020 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 21.05.2020 година донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за првиот квартал од 2020 година. 

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

Бр.09-41/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Би-
тола за 2020 година, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 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 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 измени и 
дополнувања на Одлуката за утврдување 

на висината на надоместокот за 
користење на земјиште во општа употреба 

за поставена урбана опрема и 
поставување на урбана опрема за која не 
може да се наплаќа комунална такса на 

територија на општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за Измени и 
дополнувања на Одлуката за утврдување 
на висината на надоместокот за користење 
на земјиште во општа употреба за поставена 
урбана опрема и поставување на урбана 
опрема за која не може да се наплаќа 
комунална такса на територија на општина 
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Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 36 и 22 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.Весник на РМ„бр. 
05/2002) 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 
21.05.2020 година донесе 

О Д Л У К А 
Измени и дополнувања на Одлуката за 

утврдување на висината на надоместокот 
за користење на земјиште во општа 

употреба за поставена урбана опрема и 
поставување на урбана опрема за која не 
може да се наплаќа комунална такса на 

територија на општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измени и 

дополнувања на Одлуката за утврдување 
висината на надоместокот за користење на 
земјиште во општа употреба за поставена 
урбана опрема и поставување на урбана 
опрема за која не може да се наплаќа 
комунална такса на територија на општина 
Битола објавена во Сл.Гласник на општина 
Битола бр.9/2013, 11/2013 и 13/2018 

 
Член 2 

Корисникот на земјиштето во општа 
употреба за поставена урбана опрема со 
давателот на земјиштето во општа употреба 
за поставена урбана опрема (Општина 
Битола) по истекот на рокот за користење 
на земјиштето за поставената урбана опрема 
определен во договорот и анекс договорот 
склучува анекс договор во кој се пред-
видува дополнителен рок за користење на 
предметното земјиште од 1 (една) година.  

 
 
 

Член 3 
Анекс договор можат да склучат сите 

корисници на земјиште во општа употреба 
за поставена урбана опрема кој со општина 
Битола имаат склучено договори и анекс 
договори за користење на земјиште во 
општа употреба за поставена урбана опрема 
и го имаат подмирено надоместокот за 
користење заклучно со 30.06.2020 година.  

 
Член 4  

Рокот утврден во анекс договорите 
склучени согласно ова Одлука може да 
престане и пред неговото истекување 
доколку давателот на земјиште за општа 
употреба (општина Битола) донесе друга 
Одлука со која на друг начин ке го уреди 
статусот на поставената урбана опрема. 

 
Член 5 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување а ќе се објави во “Службен 
гласник„ на Општина Битола. 

Бр.09-41/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 основање на 
Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за основање на 
Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 21.05.2020 година. 

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

гласник на Општината Битола“. 

Бр. 08-454/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 18 став 1, член 20 
став 2, член 21 и член 38 од Законот за 
културата („Службен весник на Република 
Македонија“ број 31/1998, 49/2003, 82/2005, 
24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), 
член 4 став 2, член 6, член 9, член 12 и член 
14 став 3 од Законот за установите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 
32/2005, 120/2005 и 51/11), член 22 став 1 
точка 5 и член 36 став 1 точка 4 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ број 05/2002) и 
член 16 точка 5 и член 22 точка 31 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ број 
бр.10/05, 17/08 и 8/19), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 21.05.2020 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за основање на Јавна општинска установа  
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 

Битола 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа јавна општин-

ска установа за подрачјето на Општина 
Битола и се уредува делокругот, дејноста, 
органите на управување и други работи од 
доменот на Јавната општинска установа. 

 
Член 2 

Јавната општинска установа се основа за 
остварување на локалниот интерес во кул-
турата од локално значење за граѓаните на 
Општина Битола како единица на локална 
самоуправа, од областа на: издавачката деј-
ност, музичката дејност, сценско-уметни-
чката дејност, филмската дејност, галери-
ската дејност, дејноста на домовите на 
културата и дејноста за посредување во 
културата. 

Главна дејност на Јавната општинска ус-
танова е: Дејност на објекти за културни 
манифестации, што опфаќа дејности на 
концертните и театарските сали и остана-
тите објекти на културата. 

 
 

Член 3 
Јавната општинска установа ќе се регис-

трира и ќе работи под фирмата: 
Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола. 
Скратеното име на Јавната општинска 

установа ќе гласи: КИЦ Битола.  
 

Член 4 
Седиштето на Јавната општинска уста-

нова е на ул. „Булевар Први Мај“ бр.61 во 
Битола. 

Член 5 
Јавната општинска установа КУЛТУРЕН 

И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола е во 
сопственост на Општина Битола. 

Советот на Општина Битола има права и 
обврски на основач спрема Јавната опш-
тинска установа КУЛТУРЕН И ИНФОР-
МАТИВЕН ЦЕНТАР Битола. 

Јавната општинска установа КУЛТУРЕН 
И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола ќе 
биде непрофитна установа. 

Вишокот на нејзините приходи над 
нејзините годишни расходи ќе биде дел од 
буџетот на Општина Битола, додека евенту-
алниот кусок на нејзините приходи во однос 
на нејзините расходи ќе се покрива со 
средства од буџетот на Општина Битола за 
тековната година. 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНАТА 
ОПШТИНСКА УСТАНОВА 
 

Член 6 
За вршењето на дејностите од членот 2 

на оваа одлука, Јавната општинска установа 
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕН-
ТАР Битола ќе наплаќа надоместок од ко-
рисниците на услугите. 

Висината на надоместоците за вршење на 
дејностите од членот 2 на оваа одлука со 
своја одлука ќе ја утврди Советот на Опш-
тина Битола. 

 
Член 7 

Средствата за основање, работење и не-
пречен развој на Јавната општинска уста-
нова КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН 
ЦЕНТАР Битола ќе се обезбедуваат од при-
ходите кои тоа ќе ги остварува со сопстве-
ното работење, од Буџетот на Општина 
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Битола, од донации, од кредитни средства и 
од други извори во согласност со закон. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНАТА 
ОПШТИНСКА УСТАНОВА 
 

Член 8 
Внатрешната организација на работењето 

на Јавната општинска установа ќе се уреди 
со правилник за организација и системати-
зација на работни места, на предлог на 
директорот на Јавната општинска установа. 

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ  
СО ЈАВНАТА ОПШТИНСКА 
УСТАНОВА 
 

Член 9 
Органи на управување со Јавната опш-

тинска установа се: управен одбор и 
директор. 

 
1. УПРАВЕН ОДБОР 

 
Член 10 

Управниот одбор го сочинуваат пет 
претставници, од кои еден член се именува 
од вработените, еден од локалната самоу-
права и три члена од редот на истакнати 
поединци од областа на културата. 

Претставникот на локалната самоуправа 
во управниот одбор го предлага Градона-
чалникот на Општина Битола. 

Трите члена од редот на истакнати 
поединци од областа на културата ги 
предлага Комисијата за мандатни прашања, 
избори и именувања при Советот на 
Општина Битола. 

 
Член 11 

Управниот одбор на Јавната општинска 
установа: 

- донесува статут; 
- ги утврдува политиката и принципите 

за развој и работа на установата; 
- дава согласност на Нацрт-годишната 

програма на установата по предлог на 
директорот; 

- го усвојува годишниот извештај за рабо-
тата на установата по предлог на директорот; 

- дава согласност на актот за орга-
низација на работата и систематизација на 
работните места на установата; 

- донесува документи за финансиското 
работење на установата, согласно со про-
писите за материјално и финансиско ра-
ботење; 

- одлучува во втор степен за решенија 
што ги донесува директорот; 

- дава образложен предлог до Градона-
чалникот за разрешување на директорот; 

- донесува деловник за својата работа; 
- го следи остварувањето на годишната 

програма за работа на Јавната општинска 
установа; 

- донесува акти за аудиција и реаудиција; 
- еднаш годишно доставува извештај за 

својата работа до Општината и 
- врши други работи утврдени со закон и 

статут. 
Со работата на управниот одбор рако-

води претседателот согласно со Деловникот 
за работа на Управниот одбор. 

Управниот одбор одлучува со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови. 

 
2. ДИРЕКТОР НА ЈАВНАТА 
ОПШТИНСКА УСТАНОВА 

 
Член 12 

Орган на раководење на Јавната опш-
тинска установа е директор, кој: 

- ја води работата на Јавната општинска 
установа; 

- ја застапува Јавната општинска уста-
нова и одговара за материјално-финансис-
кото работење и за законитоста и економи-
чноста на нејзината работа; 

- донесува годишна програма за работа 
на Јавната општинска установа установа по 
претходна согласност на Управниот одбор; 

- ги извршува одлуките на Управниот 
одбор; 

- донесува акт за систематизација и ор-
ганизација на работните места; 

- донесува акти во врска со работниот 
однос на вработените согласно со закон; 

- формира уметнички, односно стручен 
совет и други советодавни тела (трајни и 
повремени), согласно со статутот и 

- врши и други работи согласно со закон 
и статут. 

Член 13 
За избор на директор на Јавната 

општинска установа се објавува јавен оглас 
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во три дневни весници кои се издаваат на 
целата територија на Република Северна 
Макединија од кои еден од весниците кој се 
издава на јазикот што го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните кои зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик. 

Директорот се избира за време од четири 
години и може повторно да биде избран. 

За директор на Јавната општинска 
установа може да биде избрано лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Северна 
Македонија; 

- во моментот на избирањето со пра-
восилна судска пресуда да не му е изречена 
казна или прекршочна санкција, забрана за 
вршење на професија, дејност или дол-
жност; 

- да има стекнати најмалку 240 кредити 
според ЕКТС или завршен VII/1 степен на 
високо образование утврдено со статутот на 
установата; 

- да има минимум пет години работен 
стаж во областа на културата или пет го-
дини работно искуство на работи или 
проекти во областа на културата врз основа 
на склучени договори за дело  

- да има еден од следниве меѓународно 
признати сертификати или уверенија за 
активно познавање на англискиот јазик не 
постар од пет години: ТОЕФЕЛ ИБТ - нај-
малку 74 бода, ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 
бода, ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: 
Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, ФЦЕ (FCE) 
(Cambridge English: First) - положен, 
БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или 
АПТИС (APTIS)- најмалку ниво Б2 (B2). 

 
Член 14 

Јавниот оглас за директор го распишува 
Градоначалникот. 

Кандидатите за директори на јавниот 
оглас задолжително доставуваат свој пред-
лог на програма за работа и развој на 
установата. 

Градоначалникот го избира и разрешува 
директорот. 

 
Член 15 

Градоначалникот, во рок од 15 дена од 
денот на изборот на директорот, со 
директорот на Јавната општинска установа 

склучува менаџерски договор со кој се 
регулираат правата и обврските на Опш-
тината и на директорот (во натамошниот 
текст: менаџерскиот договор). 

Со склучувањето на менаџерскиот до-
говор, директорот заснова работен однос во 
Јавната општинска установа на определено 
време, за времетраење на неговиот мандат. 

Со менаџерскиот договор се утврдува и 
висината на платата на директорот на 
Јавната општинска установа. 

 
Член 16 

 Директор на Јавната општинска уста-
нова може да биде разрешен и пред истекот 
на мандатот за којшто е избран: 

- на лично барање; 
- ако не ја остварува програмата за ра-

бота на установата; 
- ако по негова вина е нанесена штета на 

установата и 
- ако не работи во согласност со закон и 

статут и во други случаи предвидени со 
закон. 

 
Член 17 

Во случај кога не е избран директор на 
Јавната општинска установа или предвреме 
му престанал мандатот, Градоначалникот 
веднаш именува вршител на должноста 
директор. 

Вршителот на должноста директор ги 
има сите права и обврски на директор на 
Јавната општинска установа. 

Вршителот на должноста директор, се 
именува за време до изборот на директор на 
Јавната општинска установа, а најдолго за 
шест месеци. 

Градоначалникот, веднаш по имену-
вањето вршител на должноста директор, 
распишува конкурс за директор. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 18 
Советот на Општината дава согласност 

на: 
- статутот на Јавната општинска уста-

нова; 
- актот за употреба на средствата оства-

рени со работењето на Јавната општинска 
установа и покривањето на загубите; 
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- актот со кој се утврдуваат цените на 
услугите што Јавната општинска установа 
ги продава и ги врши за корисниците, ако 
таквите цени не се предмет на регулирање 
од независно регуларно тело; 

- годишната сметка и извештајот за рабо-
тењето на Јавната општинска установа. 

 
Член 19 

Лицата што ќе бидат вработени во Јав-
ната општинска установа ќе имаат положба, 
права и обврски од работниот однос, 
согласно Законот за работните односи, 
Законот за културата и колективен договор. 

 
Член 20 

Донесувањето на статутот на Јавната 
општинска установа, именувањето членови 
на Управниот одбор, како и изборот на 
директор на Јавната општинска установа, ќе 
се изврши најдоцна во рок од една година 
од денот на запишувањето на Јавната 
општинска установа во Централниот 
регистар на Република Северна Македонија. 

 
Член 21 

Статутот на Јавната општинска установа 
ќе влезе во сила откако Советот на 
Општина Битола ќе даде согласност за него. 

 
Член 22 

Во рок од 30 дена по истекот на рокот од 
членот 21 на оваа одлука, заедно со пријавата 
за запишување на новите факти и промена на 
лицето што е овластено за застапување на 
установата, Јавната општинска установа е 
должна до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија да ги достави 
статутот на Јавната општинска установа, 
актот за именување членови на Управниот 
одбор, како и доказ за избор на директор на 
Јавната општинска установа. 

 
Член 23 

Се именува лицето Игор Талевски, 
помошник раководител на Секторот за 
правно-нормативни, административни и 
општи работи во Општина Битола, како 
лице кое ќе ги води работите до консти-
туирање на Јавната општинска установа. 

 
 

Член 24 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 

Бр.09-41/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Програма  за користење и 
одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 

година 

1. Ја објавувам Програмата за за измени 
и дополнување на Програма за користење и 
одржување на јавното осветлување на по-
драчјето на Општина Битола за 2020 го-
дина, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/18 и 08/19), а 
во врска со член 15 од Законот за 
комунални такси („Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004; 64/05; 92/07; и 123/12), Советот 
на Општина Битола, на својата седница, 
одржана на ден 21.05.2020 год. донесе: 
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П Р О Г Р А М А  
за измени и дополнување на Програма  за 

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2020 година 

1. Во Програмата за користење и 
одржување на јавно осветлување 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 Плани-
рани расходи за реализација на Програмата 
за користење и одржување на јавно 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година и после извршените 
измени истите гласат: 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На Програмата за јавно осветлување за 2020 година 

Ред. 
бр. 

 
Програма Буџет Ставка 

Планирани работи 
за изведување 

Буџет 
2020 

I измени и 
дополнување 

Јануари 

II измени и 
дополнување 

Мај 
1. ЈЗ0 Основен 

буџет 
421110 Електрична 

енергија 
30.000.000,00 30.000.000,00 24.495.66400 

2. ЈЗ0 Основен 
буџет 

424440 Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(град) 

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

3. ЈЗ0 Основен 
буџет 

424440 Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(рурални средини) 

3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 

4. ЈЗ0 Основен 
буџет 

424440 Поправка и 
одржување на 
улично осветлување 
(тековно 
одржување-замена 
на живини, 
натриумови и 
флуорецентни 
светилки со лед 
светилки заради 
поголема 
енергетска 
ефикасност на 
целиот систем за 
улично 
осветлување) 

11.801.680,00 13.801.680,00 18.546.016,00 

5. ЈЗ0 Основен 
буџет 

426990 Услуги од 
електричарство 

870.667,00 870.667,00 870.667,00 

6. ЈЗ0  Основен 
буџет 

423990 Материјали за 
новогодишни 
украси и детски 
фигури 

967.823,00 967.823,00 967.823,00 

7. ЈЗ0 Основен 
буџет 

424390 Одржување на 
други градби 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

8. ЈА0 Основен 
буџет 

482820 Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

5.070.125,00 5.070.125,00 5.070.125,00 

8.1    ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

963.001,00 963.001,00 963.001,00 
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8.2    ул.„8-ми 
Септември“ 

1.083.012,00 1.083.012,00 1.083.012,00 

8.3    ул.„Крушевска 
Република“ 

365.564,00 365.564,00 365.564,00 

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

 2.658.548,00  2.658.548,00  1.034.452,00 

8.5    ул.„Довлеџик“ 0,00 0,00 1.624.096,00 

9. ЈА0 Основен 
буџет 

482830 Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

3.268.918,00 3.268.918,00 3.268.918,00 

9.1    ул.„Рузвелтова“ 1.873.604,00 1.873.604,00 1.873.604,00 
9.2    ул.„Д.И.Мурато“ 1.395.314,00 1.395.314,00 1.395.314,00 
9.3    ул.„Булевар 1-ви 

Мај“ 
0,00 0,00 760.000,00 

10. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482940 Надзор над 
изведбата 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

      ВКУПНО:  
63.049.213,00 

65.049.213,00 65.049.213,00 

 
 
 2. Програмата влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе биде објавена во 
Службен гласник на Општина Битола. 

Бр.09-41/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Програматаза уредување 
на градежното земјиштена подрачјето на 

Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програматаза уредување на 
градежното земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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, 
17/08 и 08/19), а во врска со член 94 став (4) 
од Законот за градежно земјиште („Служ-
бен Весник на РМ” бр.15/1, 98/15, 193/15, 
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Советот на 
Општина Битола, на својата седница, 
одржана на ден 21.05.2020 година, донесе: 

ПРОГРАМА  
за измени и дополнување на Програматаза 
уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2020 

година 

1. Во Програмата за уредување на 
градежн земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година („Службен 
Гласник на Општина Битола“бр.24/2019, 
01/2020 и 04/2020) се вршат измени и 
дополнување во делот на Планирани 
расходи за реализација на Програмата за 
уредување на градежно земјиште за 2020 
година и после извршените измени истите 
гласат: 
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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 

Април 

III измени и 
дополнување 

Мај 

Родов 
аспект 

1. ЈД0 Основен 
буџет 

482120 Изградба на улици, 
патишта и автопати 

34.716.398,00 38.685.518,00 38.685.518,00  

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

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

1.3    ул.„Љубојно“ 2.279.847,00 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 22.400.000,00  

1.5    с. Долно Оризари 588.067,00 588.067,00 588.067,00 √ 
1.6    с. Долно Оризари – кај 

училиштето 
0.00 5.369.120,00 5.369.120,00 √ 

2. ЈДО Донации 
(грант) 

482120 Изградба на улици, 
патишта и автопати 

4.411.930,00 4.411.930,00 4.411.930,00  

2.1    с. Долно Оризари 4.411.930,00 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 8.835.538,00  

3.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.835.538,00 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 5.000.000,00  

3.3    Мал Парис 1.000.000,00 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 3.894.772,00  

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

Лисолај 
1.969.368,00 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 1.340.753,00  

4.4    Изградба на водоводна 
мрежа околу 
Офицерски дом 

0,00 250.000,00 250.000,00  

5. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482920 Изградба на други 
објекти 

22.481.501,00 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 1.000.000,00  
√ 

5.2    Уредување на 
излетничко место во с. 
Лопатица 

6.071.265,00 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 15.410.236,00  

6. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482940 Надзор над 
изградбата 

700.000,00 700.000,00 700.000,00  

     ВКУПНО I: 75.690.139,00 79.009.259,00 79.009.259,00  
7. ЈД0 Основен 

буџет 
482130 Реконструкција/ 

Рехабилитација на 
улици, патишта и 
автопати 

76.248.062,00 74.248.062,00 72.448.062,00  
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7.1    ул.„ Д. Илиевски 
Мурато“ 

10.411.966,00 10.411.966,00 10.411.966,00  

7.2    ул.„Рузвелтова“ 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 √ 
7.3    ул.„2-ри Август“ 2.357.970,00 2.357.970,00 557.970,00 √ 
7.4    ул.„Партизанска“ 16.530.639,00 16.530.639,00 16.530.639,00 √ 
7.5    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 3.868.315,00 3.868.315,00 √ 
7.6    ул„Довлеџик“  10.000.000,00  10.000.000,00  10.000.000,00 √ 
7.7    ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.584.780,00 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  1.000.000,00 √ 

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

1.500.000,00 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  12.554.392,00 √ 

7.11    Санација на коловози 
согребен асфалт 

1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00  

7.12    Санација на коловози 
со тампон 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00  

7.13    Санација на ударни 
дупки 

3.850.000,00 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 41.198.469,00  

8.1    ул.„Рузвелтова“ 2.575.871,00 2.575.871,00 2.575.871,00 √ 
8.2    ул.„2-ри Август“ 2.090.298,00 2.090.298,00 1.775.440,00 √ 
8.3    ул.„Довлеџик“-

атм.к.м. 
4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 √ 

8.4    ул.„Бранко Радичевиќ“ 2.010.269,00 2.010.269,00 2.010.269,00 √ 
8.5    ул.„Довлеџик“-фек.к.м. 5.416.883,00 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 1.000.000,00 √ 

8.7    Приклучоци на 
атмосферска 
канализациона мрежа 
на ул.„АСНОМ“ 

569.326,00 569.326,00 569.326,00  

8.8    Приклучоци на фекална 
канализациона мрежа 
на ул.„АСНОМ“ 

435.089,00 435.089,00 435.089,00  

8.9    Приклучоци за 
атмосферска 
канализациона мрежа 
на ул.„Партизанска“ 

1.258.824,00 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 3.609.443,00  

8.11    Приклучоци на 
мешовита 
канализациона мрежа 
на ул.„Илинденска“ 

6.909.136,00 6.909.136,00 6.909.136,00  

8.12    Машинско чистење на 
канали 

1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00  

8.13    капаци и шахти во с.Д 
Оризари 

479.552,00 479.552,00 479.552,00  

8.14    Чистење на корито на 
р.Драгори санација на 
ѕидови 

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00  

8.15    Санации на 
канализациони мрежи, 
решетки и сливници 

3.563.778,00 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 1.700.000,00  
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8.17    атм.канализација 

околу Офицерски дом 
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

8.18    решетки на ул.„Стив 
Наумов“ 

0,00 300.000,00 300.000,00  

8.19    ул.„Крсте Мисирков“ 0,00 0,00 1.314.858,00  

9. ЈГ0 Основен 
буџет 

482730 Реконструкција на 
капацитети за 

водоснабдување 

14.927.220,00 13.086.467,00 13.086.467,00  

9.1    ул.„2-ри Август“ 1.886.379,00 1.886.379,00 1.886.379,00 √ 
9.2    ул.„Довлеџик“ 4.721.714,00 4.721.714,00 4.721.714,00 √ 
9.3    ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.121.966,00 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 1.159.247,00 √ 

9.5    Приклучоци за 
водоводна мрежа на 

ул.„Илинденска“ 

3.647.101,00 3.647.101,00 3.647.101,00  

9.6    Приклучоци за 
водоводна мрежа на 

ул.„АСНОМ“ 

236.791,00 236.791,00 236.791,00  

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

313.269,00 313.269,00 313.269,00  

10. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482930 Реконструкција на 
други објекти 

19.763.683,00 19.485.316,00 21.285.316,00  

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

2.187.484,00 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 3.000.000,00  

10.3    Санација на тоалети 
во СДТУ„Ѓорги 
Наумов“  

600.000,00 562.417,00 562.417,00  

10.4    Санација на тоалети 
во ОУ„Елпида 
Караманди“ 

2.446.199,00  1.944.522,00  1.944.522,00  

10.5    Набавка на градежни 
материјали 

 2.900.000,00  2.900.000,00  2.900.000,00  

10.6    Услуга од градежни 
машини 

800.000,00 800.000,00 800.000,00  

10.7    Градежно-занаетчиски 
работи 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

10.8    Санација на споменици 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  
10.9    Занаетчиски услуги-

потпологачки, 
фасадерски, керамички 
и бојаџиски услуги 

 300.000,00  300.000,00  300.000,00  

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

330.000,00 330.000,00 330.000,00  

10.11    Занаетчиски услуги- 
водовод, канализација и 
санитарна опрема 

 200.000,00  200.000,00  200.000,00  

10.12    Занаетчиски услуги – 
браварски и 
стакларски услуги 

0,00 0,00 200.000,00  

10.13    Реконструкција на два 
железнички премини 

 3.000.000,00  2.400.000,00 1.600.000,00  

 
10.14    Санација на огради 

околу игралиште со 
0,00 600.000,00 600.000,00  
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вештачка трева 
„Павел 
Шатев“(ќумурно) 

10.15    Реконструкција на 
ѕидче на паркинг на 
ул.„Крушевска 
република“ 

0,00 260.893,00 260.893,00  

10.16    Санација на простории 
во објект на УЗ 
„Димитар Влахов“  

0,00 0,00 450.000,00  

10.17    Дополнителни работи 
на ѕидот на ул. 
„Девеани“ 

0,00 0,00 150.000,00  

10.18    Покривање на 
постоечки игралишта 
со гумена или друг вид 
на подлога 

0,00 0,00 1.800.000,00  

10.19    Реконструкција на 
спортски терен во ОУ 
„Тодор Ангелевски“ 

0,00 0,00 4.000.000,00  

11. ЈЛ0 Донации  482930 Реконструкција на 
други објекти 

615.000,00 615.000,00 615.000,00  

11.1    Игралиште на тепсија 615.000,00 615.000,00 615.000,00  
12. ГД0 Основен 

буџет 
482830 Реконструкција на 

капацитети во 
енергетиката 

3.669.000,00 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 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 1.669.000,00  

13. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482940 Надзор над изградбата 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00  

     ВКУПНО II: 156.621.434,00  153.302.314,00  157.302.314,00  
     ВКУПНО I+II: 232.311.573,00 232.311.573,00 236.311.573,00  

 
 
 
2.Програмата влегува во сила со денот на 

донесување, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Битола. 

Бр.09-41/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Програма  за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година 

Ја објавувам Програмата за за измени и 
дополнување на Програма за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општина Битола, на својата 
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седница, одржана на ден 21.05.2020 година, 
донесе 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програма за 
економски развој во Општина Битола за 

2020 година 

Се врши измена и дополнување на Про-
грама за економски развој за 2020 година во 
ПРИЛОГ бр. 1 по ПРОГРАМА ЗА 2020 -
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ГРАДБА:  

- Во ред број 25, колона Програма ЈЛ 
Подготвување на проекти за други об-
јекти (482910) 

се менува проценетата вредност од 
100.000,00 ден во 500.000,00 ден.  

- Во ред број 45, колона Програма ЈД 
Подготвување проектина улици и л.па-
тишта, споменици  

ЈД (482110,) се менува проценетата 
вредност од 444.700,00 ден во 200.000,00 
ден.  

- Во ред број 46, колона Програма ЈД 
Подготвување проектина улици и л.па-
тишта, споменици  

ЈД (482110,) се менува проценетата 
вредност од 2.740.700,00 ден во 1.307.700,00 
ден. 

За изменетите вредности, претходно 
цитирани се додаваат следни редови под  
истите колони во табелата од ПРИЛОГ 1 : 

- Ред бр.50, за ул.АСНОМ -измени во тек 
на градба 

- Ред 51, за ул. Дебарска, 
- Ред 52, за ул. Климент Охридски 

(пресек ул. Солунска до пресек со ул Лени-
нова) 

- Ред 53, за ул. 8-ми Септември-сообра-
ќаен режим на постојна состојба) 

- Ред 54 за Реконструкцја на спортско 
игралиште во ОУ Тодор Ангелевски 

 -и Ред 55 за Офицерски дом-измени во 
тек на градба  

(Изменета табела -Прилог 1) 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 
годината, односно до донесување на 
Програмата за 2021 година. 

Бр.09-41/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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 ИЗРАБОТКА
(ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈ

И

Ред. 
бр. 

ЛОКАЦИЈА / 
УЛИЦА 

Програма ЈД    
Подготвување 
проектина 
улици и 
л.патишта,спо
меници  ЈД 
(482110,) 

Пр

Под
ва

про
на п
ста
кол

(4

1 
АСФАЛТИРАЊЕ 
НА УЛИЦИ и ЛОК 
ПАТ ВО С. ОСТРЕЦ 

450.000,00 

2 с.БАРЕШАНИ 24.000,00 

3 Л.П. Брусник 25.000,00 

4 

Проекти за партерно 
уредување на 
школски дворови во 
ОУ и СЦУ  

  

5 

Санација и 
реконструкција на 
објекти во 
сопственост на 
општина Битола и 
кровови (Адаптација 
на дел од ,,Мајчин 
дом во градинка,, 
П=450 м2, ПУ Е. 
Караманди со 
П=2142 м2 и СЦУ 
Јане Сандански со 
П=582 м2) 

  

6 

Планска 
документација за 
проект 
,,Пречистителна 
станица на општина 
Битола,, финансиран 
од ИПА прог на ЕУ) 

400.000,00  140

7 
Ул. позади Кеопс-
Декорпод 

  

8 
35 кв кабел околу 
Стадион 

  

9 
ул. ,,Ари 
Ангеловски,, 

30.000,00 15

10 ул.Сутјеска 70.000,00 
34

11 ул. Струшка 33.000,00 
16

12 ул.Цане Василев 66.000,00 
33

13 ул. 2-ри Август 76.000,00 

14 

Пeшачки мост над 
железничка пруга 
спроти ОУ Коле 
Канински 

  

УЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА 

ПРИЛОГ 1 по ПРОГРАМА ЗА 2020. 
А НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА
ЈА,  ГЕОМЕХАНИЧКИ, СОГЛАСНОСТИ ОД ИЗИИ
И ДР. ЕЛАБОРАТИ СОГЛАСНО ЗАКОН) 

ограма  
ЈИ   
дготву-
ање на 
оекти за 
пречист 
аници и 
лектори 
82310 

Програма 
ЈГ   

Подготву-
вање на 

проекти за 
водоснабду

вање 
(482710) 

Програма 
ЈГ  

Подготву-
вање на 

проекти за 
енергетски 
капацитети 

(48281) 

Програма ЈЛ 
Подготву-
вање на 

проекти за 
други 
објекти 
(48291) 

Програм
Подготв
вање н

проекти
мостов
(48221

        

        

        

      
 

300.000,00 

      
 

400.000,00 

0.000,00     500.000,00 

    46.000,00   

    300.000,00   

5.000,00 25.000,00     

  
4.000,00 

44.000,00     

  
6.500,00 

27.500,00     

  
3.000,00 

33.000,00     

        

        300.00

ПЕТОК 22.05.2020 

А 
ИС, ГЕОДЕТСКИ  

ма ЈЛ 
ву-
на 
и за 
ви 
1) 

Програма ЈЛ  
Реконструкц
ија на други 
објекти 
(48293) 

ВКУПНО 

    450.000,00 

    24.000,00 

    25.000,00 

    300.000,00 

    400.000,00 

    1.040.000,00 

    46.000,00 

    300.000,00 

    70.000,00 

    148.000,00 

    77.000,00 

    132.000,00 

    76.000,00 

00,00   300.000,00 



ПЕТОК 22.05.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  

 
 

СТР. 17

15 

Реконструкција на 
зграда за 
противпожарна 
станица БТ 

        300.000,00     300.000,00 

16 
ул. Димитар 
Илиевски Мурато 
(Борис Кидрич) 

100.000,00     33.500,00       133.500,00 

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

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

18 
Бул 1ви Мај десна 
страна 

221.000,00   112.300,00     25.000,00       358.300,00 

19 
Реконструкција на 
ул. Партизанска 

400.000,00             400.000,00 

20 
Локален пат за с. 
Дихово од прикл  
со Р пат  

150.000,00             150.000,00 

21 

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

690.000,00             690.000,00 

22 

Изработка на 
рампина за пристап 
до ОУ и СУ и други 
институции 

150.000,00             150.000,00 

23 

Изработка на 
Програма за 
енергетска 
ефикасност 

          50.000,00       50.000,00 

24 Геодетски елаборати         500.000,00     500.000,00 

25 
Геомеханички 
елаборати 

        
 

500.000,00 
    500.000,00 

26 Мислења од ИЗИИС         100.000,00     100.000,00 

27 

Реконструкција на 
други објекти 
(Излози во Стара 
чаршија) 

             3.800.000,00 3.800.000,00 

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

29 

ул. Македонска 
Фаланга-позади 
Офцерски дом  
со Л= 270 м 

236.000,00 59.600,00     59.960,00 59.800,00       
 

415.360,00 

30 

ул. Браќа Џаферови 
(паркинг позади 
Финансов) Л=45 м 
+паркинг  

45.380,00     16.300,00                61.680,00 

31 

Гасификација-
примарна мрежа во 
Битола (Проект за 
инфраструктура) 
Л=25.000м 

    1.500.000,00             
 

1.500.000,00 
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32 

Фудбалско 
игралиште с. 
Црнобуки КП 2530 
П= 9706  м2 
(Агенција за млади) 
Игралиштето  
1500 м2 

162.000,00             
 

162.000,00 

33 

ул. Солунска ( пресек 
,,К.Охридски,, со 
..Т.Даскало,,)  
Л= 530 m 

310.000,00       30.000,00 68.000,00       
 

408.000,00 

34 

ул. Тошо Даскало 
(пресек ,,Солунска,, 
со ,,Партизанска,,) 
Л=380 m 

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

383.000,00 

35 

Мост на р. Драгор на 
ул Довлеџик и 
пропусти на р. 
Курдерес  Л= 

          
 

1.416.000,00 
  

 
1.416.000,00 

36 
Реконструкција на 
Лок пат за  
с. Магарево 

       130.000,00             
 

130.000,00 

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

        
 

100.000,00 
    

 
100.000,00 

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

               50.000,00              50.000,00 

39 
Паркинг (Гт,, 
Работнички) 

240.000,00             
 

240.000,00 

40 

Пешачка улица на 
Тумбе Кафе до 
Зоолошка градина 
Л=600 м 

240.750,00             240.750,00 

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

100.000,00             100.000,00 

42 
Реконструкција на 
ул:,,Пробиштип'' 
Л=170 м 

125.175,00             125.175,00 

43 
Рекострукција на 
ул:Ѓорѓи Ѓорѓиев 
Џоџа Л=155 м 

135.000,00             135.000,00 

44 
Патеки пешачки низ 
Тумбе кафе Л=6000 
м со ш=2.00 м 

200.000,00             200.000,00 

45 
Основни проекти за 
с. Егри 

       200.000,00             
 

200.000,00 

46 

Техничка 
документација за 
ревитализација на 
улици во Битола 

    1.307.700,00             
 

1.307.700,00 

47 ДГ Снегулка         
 

500.000,00 
    

 
500.000,00 

48 Сообраќајна студија     919.999,00             
 

919.999,00 
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49 

Улици во с. 
Карамани, с. 
Поешево и г. 
Оризари,с. 
Логоварди,, с. 
Бистрица, с. Кравари, 
с. Ротино, с. Жабени 
и с. Меџитлија (ПИ + 
ОПЛИГ за Л=9000 
м)и пристап од 
Битола до 
археолошки 
локалитет Кале, 
објект Бедем 

1.700.000,00             
 

1.700.000,00 

50 
ул.АСНОМ-измени 
во тек на градба 

       120.000,00 
  

40.000,00 
          

 
160.000,00 

51 ул. Дебарска          54.000,00 
  

23.000,00 
    23.000,00         

 
100.000,00 

52 

ул. Климент 
Охридски (пресек 
Солунска со 
Ленинова) 

       166.000,00     72.000,00     72.000,00         
 

310.000,00 

53 ул. 8-ми Септември     177.000,00             
 

177.000,00 

54 
Спортско игралиште 
во ОУ Тодор 
Ангелевски 

       350.000,00             
 

350.000,00 

55 
Офицерски дом 
(измени во тек на 
градба) 

        180.000,00     
 

180.000,00 

 
ВКУПНО   12.130.404,00   471.400,00   519.060,00 

 
690.600,00 

  3.430.000,00  1.716.000,00  3.800.000,00 
 

22.757.864,00 

 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

дополнување на Програма  за јавни 
дејности во Општина Битола за 2020 

година 

1. Ја објавувам Програмата за за измени 
и дополнување на Програма за јавни деј-
ности во Општина Битола за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општина Битола, на својата 
седница, одржана на ден 21.05.2020 година, 
донесе 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата 
за јавни дејности во Општина Битола за 

2020 година 
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1. Се врши измена и дополнување на 
Програма за јавни дејности во Општина 
Битола за 2020 година. 

Во делот после табеларниот преглед се 
додава нова точка:  

- ОЈУ Зоолошка Градина Битола 
Се предвидуваат средства во висина од 

500.000 денари на ставката 482930 - 
реконструкција на други објекти во Буџетот 
на Општина Битола во програмата К3-
Музејска и кинотечна дејност за потребите 
на Зоолошката градина – Битола. 

2. Оваа Програма влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општината 
Битола“. 

Бр.09-41/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Програма за измени и 
дополнување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 
замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед 

светилки заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година, Бр.03-71/1 од 

28.01.2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програма за измени и дополнување на 
Оперативна програма за поправка и одр-
жување на улично осветлување (тековно 
одржување – замена на живините, натриу-
мовите и флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска ефи-
каснсот на целиот систем за улично освет-
лување) на подрачјето на Општина Битола 
за 2020 година, Бр.03-71/1 од 28.01.2020 

година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 21.05.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Програма за измена и 
дополнување на Оперативна програма за 

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 
замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед 

светилки заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година, Бр.03-71/1 од 

28.01.2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програма за измена и 
дополнување на Оперативна програма за 
поправка и одржување на улично осветлу-
вање (тековно одржување – замена на живи-
ните, натриумовите и флуорецентните све-
тилки со лед светилки заради поголема 
енергетска ефикаснсот на целиот систем за 
улично осветлување) на подрачјето на 
Општина Битола за 2020 година, Бр.03-71/1 
од 28.01.2020 година. 

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

Бр.09-41/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ 

Битола за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ 
Битола за 2021 година, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола одр-
жана на 21.05.2020 година.  

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

Бр. 08-454/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за основ-

ното образование (,,Службен весник на РМ“ 
бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 21.05.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Св.Кирил и 
Методиј“ Битола за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годи-
шниот план за вработување Бр.03-49/1 од 
19.02.2020 година на ОУ „Св.Кирил и 
Методиј“ Битола за 2021 година. . 

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

Бр.09-41/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 измени и дополнување на 

Годишниот план за вработување на 
Јавното претпријатие за изградба и 

одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организирање на јавен 
локален превоз на патници во Општина 

Битола за 2020 година 

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на измени и дополнување на 
Годишниот план за вработување на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола за 2020 година, 
донесено на седницата на Советот на општи-
ната Битола одржана на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14....198/18) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 21.05.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на измени и 
дополнување на Годишниот план за 

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

Општина Битола за 2020 година 
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1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измена и 
дополнување на Годишниот план за 
вработување на Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јазвен локален превоз на патници во 
Општина Битола за 2020 година, бр. 01-51/2 
од 12.02.2020 година. 

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

Бр.09-41/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Одлуката за утврдување на 
цени за хоризонтално обележување на 

надолжна и напречна сообраќајна 
сигнализација на Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 
на јавен локален превоз на патници во 

Општина Битола  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Одлуката за утврдување на це-
ни за хоризонтално обележување на надол-
жна и напречна сообраќајна сигнализација 
на Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во Општина Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од 
Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ,, бр.38/96...64/18), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 21.05.2020 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на цени за хоризонтално 
обележување на надолжна и напречна 
сообраќајна сигнализација на Јавното 

претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 

на патници во Општина Битола  

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлу-
ката за утврдување на цени за хоризонтално 
обележување на надолжна и напречна соо-
браќајна сигнализација на Јавното претпри-
јатие за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз на пат-
ници во Општина Битола бр.02-80/5 од 
29.04.2020 година, донесена од Управниот 
одбор на претпријатието. 

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

Бр.09-41/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 давање 
согласност за партнерство на проектот  

„JEWS HERITAGE“ 
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1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност за партнерство на проектот 
„JEWS HERITAGE“, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 21.05.2020 година, донесе 

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

проектот „JEWS HERITAGE“ 

 Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за 

партнерство за проектот „JEWS 
HERITAGE“, кој е предлог проект од 2риот 
повик од ИПА 2, Програма за прекугра-
нична соработка помеѓу Република Северна 
Македонија и Република Грција.  

 
 Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола ”. 

Бр.09-41/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 

кофинансирање на проектот: Промена на 
дограма и кровна конструкција на СОТУ 

„Ѓорги Наумов“ Битола Ја објавувам 

Одлуката за кофинансирање на проектот: 
Промена на дограма икровна конструкција 
на СОТУ „Ѓорги Наумов“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 21.05.2020 година. 

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање на проектот: Промена на дограма и 
кровна конструкција на СОТУ ,,Ѓорги 
Наумов“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на  
21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/2005, 17/08 и 
80/19) а во врска со добивањето на Грантот 
за неповратна финасика помош за испол-
нување на проектот: Промена на дограма и 
кровна конструкција на СОТУ ,,Ѓорги 
Наумов“ - Битола Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 21.05.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање на проектот: Промена 
на дограма и кровна конструкција на СОТУ 

„Ѓорги Наумов“ Битола 

Член 1 
 Со ова одлука се утврдуваат финасиски 

средства во износ од 1.660.500 денари со 
која Општина Битола ќе учествува со 
кофинасирање во проектот за промена на 
дограма и кровна конструкција на СОТУ 
,,Ѓорги Наумов“ Битола за кои проект е 
склучена спогодба за доделување на 
неповратна финасиска помош бр.03/99/1 од 
11.03.2020 год. Помеѓу СОТУ ,,Ѓорги 
Наумов и Министерство за надворешни 
работи на Република Бугарија 
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Член 2 
 Средствата од членот 1 од оваа одлука 

да се обезбедат од буџетот на Општина 
Битола од програмата за локален економски 
развој за 2020 год. ставка 464990 разни 
трансфери 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

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

Бр.09-41/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 над работите за 
промена на дограма и кровна 

конструкција во Средното општинско 
техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за обезбедување 
надзор над работите за промена на дограма 
и кровна конструкција во Средното опш-
тинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

локалната 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 21.05.2020 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за обезбедување надзор над работите за 

промена на дограма и кровна 
конструкција во Средното општинско 
техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се обезбедува надзор над 

работите за промена на дограма и кровна 
конструкција во Средното општинско тех-
ничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ Битола, 
преку економски оператор избран во 
постапка за јавна набавка. 

 
Член 2 

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

Бр.09-41/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Цапари 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 Цапари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесено на седницата 
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на Советот на Општината Битола одржана 
на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 
21.05.2020 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 Цапари 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:  

УП1 бр.27-704/2018, КП бр.2251 КО 
Цапари згр.бр.1 (В3-6) и згр. бр. 2 (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.09-41/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 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 
21.05.2020 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 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација:  

УП1 бр.27-7978/2011, КП бр.1634 КО 
Кукуречани згр. бр. 2 (А1-1) (Ѓешовски 
Мендо) 

 
Член 2 

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

Бр.09-41/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Програма за измени и 
дополнување на Програмата за Развојни 
планови на Општина Битола за периодот 

од 2020 до 2022 година 

1. Ја објавувам Програма за измени и 
дополнување на Програмата за Развојни 
планови на Општина Битола за периодот од 
2020 до 2022 година, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), а 
во врска со член 21 и чл.29 од Законот за 

буџетите (,,Службен весник на РМ“ 
бр.64/05, 04/08 и 103/08), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 21.05.2020 година, донесе 

 П Р О Г Р А М А 
 за измени и дополнување на Програмата 
за Развојни планови на Општина Битола за 

периодот од 2020 до 2022 година 

1. Во Програмата за Развојни планови 
на Општина Битола за периодот од 2020 
до 2022година („Службен Гласник на 
Општина Битола“ бр.21/2019) се вршат 
измени и дополнувања во делот на 
Планирани расходи за реализација на 
Развојни програми по години од 2020 до 
2022година и после извршените измени 
истата гласи: 

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

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

Средствата во висина од 161.000.000,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2020 год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 205.777.188,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2021год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

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

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

Расходите за изградба и реконструкција 
на улици, ревитализација на поранешниот 



ПЕТОК 22.05.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 6  –  

 
 

СТР. 27

офицерски дом, гасификација на Општина 
Битола и реконструкција на други објекти 
за спорт и рекреација ќе се извршуваат 
согласно динамиката на приливот на 
средствата. 

Динамиката на реализацијата, со утврду-
вање на приоритет за реализација ја 
утврдува Градоначалникот и Комисијата за 
јавни и комунални дејности, а ја реализира 
Одделението за комунални дејности и 
уредување на градежното земјиште при 
Секторот за урбанизам, просторно плани-
рање и заштита на животната средина, 
комуналните дејности и уредување на 
градежното земјиште на Општина Битола. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
– За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 

за комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните 
дејности и уредување на градежното 
земјиште на Општина Битола.  

– Оваа Програма влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се применува 
до крајот на наредната годината, односно до 
донесување на наредната Програма за 
Развојни планови, и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-41/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

 
 
 

 
 
 

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

 

Ред бр. 
Име на 
буџетска 
програма 

Име на 
развојна 
програма 

Планирани работи за изведување 
Износ за 2020 

во ден 
Износ за 2021 

во ден 
Износ за 2022 

во ден 

 JD  
Изградба и реконструкција на улици и 

локални патишта 
   

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

 

 КА  
Културно творештво и манифестации 

(капитални трошоци) 
   

2  КАB 
Ревитализација на поранешен Офицерски 

дом 
10.000.000,00 4.739.788,00 0,00 

 
 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

3  LAA Реконструкција на други објекти 116.000.000,00 123.878.319,00  

 
 

      

 GD  Енергетика    

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

 
 

  Вкупно по години: 161.000.000,00 205.777.188,00 45.000.000,00 

   Сè вкупно: 411.777.188,00 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Св.Климент 
Охридски“ Битола за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на на ОУ „Св.Климент Охридски“ 
Битола за 2021 година, донесено на сед-
ницата на Советот на општината Битола 
одржана на 21.05.2020 година.  

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

Бр. 08-454/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 21.05.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Св.Климент 
Охридски“ Битола за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-140/1 од 
19.05.2020 година на ОУ „Св.Климент 
Охридски“ Битола за 2021 година. . 

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

Бр.09-41/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Одлуката за утврдување 
вредност на бодот за пресметување на 
плата на административните (јавните 

службеници) вработени во ЈОУДГ „Естреја 
Овадија Мара“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување 
вредност на бодот за пресметување на плата 
на административните (јавните службе-
ници) вработени во ЈОУДГ ,,Естреја Ова-
дија Мара“ Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 166-з од Законот за 

заштита на децата (Сл.Весник на РМ 
бр.23...198/18) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 21.05.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување вредност на бодот за 

пресметување на плата на 
административните (јавните службеници) 
вработени во ЈОУДГ „Естреја Овадија 

Мара“ Битола  

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлу-
ката за утврдување вредност на бодот за 
пресметување на плата на администра-
тивните (јавните службеници) вработени во 
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ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“ Битола, 
донесена од Управниот одбор на Уста-
новата Бр.02-97/3 од 19.05.2020 година. 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

Бр.09-41/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Одлуката за утврдување на 
месечниот надоместок за згрижените 
деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола за месеците април и мај 2020 

година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
месечниот надоместок за згрижените деца 
во ЈОУДГ ,,Естреја Овадија Мара“ Битола 
за месеците април и мај 2020 година, 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 21.05.2020 
година. 

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

Бр. 08-454/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 191 став 2 од Законот 

за заштита на децата (Сл.Весник на РМ 
бр.23/13...198/18 и Закон за изменување и 
дополнување Сл.Весник бр.104/19 и 
146/19), Заклучок од 15-тата седница на 
Влада на РСМ од 10.03.2020 година 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 21.05.2020 
година, донесе 

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

утврдување на месечниот надоместок за 
згрижените деца во ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“ Битола за месеците април 
и мај 2020 година 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлу-
ката за утврдување месечниот надоместок 
за згрижените деца во ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија мара“ Битола за месеците април и 
мај 2020 година, донесена од Управниот 
одбор на Установата Бр.02-97/4 од 
19.05.2020 година. 
2. Решението влегува во сила со денот 

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

Бр.09-41/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 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 Одлуката за утврдување на 
месечниот надоместок за згрижените 
деца во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола за 

месеците април и мај 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
месечниот надоместок за згрижените деца 
во ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола за месе-
ците април и мај 2020 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 21.05.2020 година. 

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

Бр. 08-454/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.05.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 191 став 2 од Законот 
за заштита на децата (Сл.Весник на РМ 
бр.23/13...198/18 и Закон за изменување и 
дополнување Сл.Весник бр.104/19 и 
146/19), Заклучок од 15-тата седница на 
Влада на РСМ од 10.03.2020 година 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 21.05.2020 
година, донесе 

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

утврдување на месечниот надоместок за 
згрижените деца во ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за месеците април и мај 2020 

година 

 1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлу-
ката за утврдување месечниот надоместок 
за згрижените деца во ЈОУДГ ,,Мајски 
Цвет“ Битола за месеците април и мај 2020 
година, донесена од Управниот одбор на 
Установата Бр.02-108/1 од 18.05.2020 
година. 
2. Решението влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 

Бр.09-41/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.05.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 


