
ПОНЕДЕЛНИК 15.06.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 7  –  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 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 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

 

  

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 7, година LI 

Понеделник, 15.06.2019 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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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 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

 
 
 
 
 

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 изменување 

и дополнување на одлуката за 
извршување на буџетот за 2020 година 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување на одлуката за извршување на 
буџетот за 2020 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 и 36 став 2 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) и член 13 од 
Законот за пожарникарство (,,Службен 
весник на РМ“ бр.67/2004, 81/2007, 55/2013, 
158/2014, 193/2015 и 39/2016), Советот на 
Општина Битола на седницата одржанa нa 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 година донесе : 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на 

одлуката за извршување на буџетот за 
2020 година 

Член 1 
Се врши измена на Одлуката за извршу-

вање на Буџетот за 2020 г објавена во 
(„Службен гласник на Општина Битола“, бр 
25/19, 2/20 ) и тоа членот 13 став 2 алинеја 2 
се менува и гласи: 

„За вработените во ТППЕ вредноста на 
бодот е 32,28 денари а се утврдуваат бо-
дови: За пожарникар спасител, пожарникар 
спасител возач на специјално возило се 
утврдуваат 827 бода, а за заменик командир, 
командир на вод и командир на одделение 
се утврдуваат 889 бода“.  

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се применува со исплата 
од јуни 2020 година.Одлуката ќе биде 
објавена во ,,Службен гласник на Општина 
Битола“ 
Бр.09-50/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 измена и 
дополнување на Програмата за развојни 
планови на Општина Битола за периодот 

од 2020 до 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за развојни 
планови на Општина Битола за периодот од 
2020 до 2022 година, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.06.2020 година. 

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

 
Бр. 08-526/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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, 4/08 и 103/08), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 11.06.2020 година, со продолжение на 
ден 12.06.2020 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 и 05/2020) 
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 триго-
дишна развојна програма изнесуваат 
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411.777.188,00ден. (Прилог 1- составен дел 
на оваа програма) 

Средствата во висина од 135.500.000,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2020 год. и се рас-
пределуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 231.277.188,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2021год. и се рас-
пределуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 45.000.000,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2022год. и се рас-
пределуваат 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 под-
готвена 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 
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 утвр-
дување 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.09-50/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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ПРИЛОГ 
 

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 90.500.000,00 149.378.319,00  

 GD  Енергетика    

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

   Вкупно по години: 135.500.000,00 231.277.188,00   45.000.000,00 

   Се вкупно: 411.777.188,00 

 
 
 
 
 

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 Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.06.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 седницата 
одржана на 11.06.2020 година, со продол-
жение на ден 12.06.2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата 

за економски развој во Општина Битола за 
2020 година 

Се врши измена и дополнување на 
Програма за економски развој за 2020 
година  во ПРИЛОГ бр. 2 по ПРОГРАМА 
ЗА 2020 -СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ:  

- Во ред број 2, колона ,,Други транс-
фери“ - Кофинансирање на ПР Куглна се 
менува со Кофинансирање на изградба на 
објекти и тоа следните: 

Кофинансирање за објект СУЦ ,,Ѓорги 
Наумов,, Битола со вредност од 1.660.500,00 
ден., 

Кофинансирање на ДДВ и накнадни 
работи за ул. во с. Д. Оризари преку Пелаго-
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ниски регион со проценета вредност од 
466.560,00 ден. 

Кофинансирање на ДДВ за патокази во 
Подпелистерски села преку Пелагониски 
регион  со проценета вредност од 59.760,00 
ден., 

Кофинансирање за други објекти со 
проценета во вредност од 4.952.740,00 ден., 

(Изменета табела -Прилог 2) 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

• За спроведување на оваа програма се 
грижи Градоначалникот, Комисијата за 
економски 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.09-50/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

 
 

Ред 
бр Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ ИЗНОС ИЗНОС  

 (Јуни 2020) 

1 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ                12.540.005,00             12.540.005,00  

2   Кофинансирање на изградба на објекти 

                 7.139.500,00  

  

    

Кофинансирање  за објект СУЦ Ѓорги Наумов Битола              1.660.500,00  

Кофинансирање на ДДВ и накнадни работи за ул. во с. 
Д.Оризари преку Пелагониски регион                 466.560,00  

Кофинансирање на ДДВ за патокази во подпелистерски 
села преку Пелагониски регион                   59.760,00  

Кофинансирање за други објекти              4.952.740,00  

3   ЛЕСС                     100.000,00                  100.000,00  
4   Локален волонтерски совет                     200.000,00                  200.000,00  
5   Учество на ОБ во проекти                  2.200.000,00               2.200.000,00  
6   ЦППР                  1.240.005,00               1.240.005,00  
7   Кофинансирање  за проект на СОТУ Ѓорги Наумов                  1.660.500,00               1.660.500,00  
8   вкупно:                12.540.005,00             12.540.065,00  
9 426990 Г1 Други оперативни трошоци                     312.300,00                  312.300,00  

10   Работа и активности за стратегија на ЕР                     300.000,00                  300.000,00  
11   Европа на врата                       12.300,00                    12.300,00  
12         
13 426120Г1 Чланарина за                      806.000,00                  806.000,00  
14   ЗЕЛС                     763.000,00                  763.000,00  
15   ЛАГ                         6.000,00                      6.000,00  
16 426210 Г1 Репрезентација                       92.250,00                    92.250,00  
17 425970 Г1 Консултантски услуги                       49.200,00                    49.200,00  
18 463110 3Г Трансфер до 3Г                     700.000,00                  700.000,00  
19   Соработка со Граѓански организации                     350.000,00                  350.000,00  
20   ЛЕСС-                     100.000,00                  100.000,00  
21   Локален волонтерски совет                     200.000,00                  200.000,00  
22   стари лица                       50.000,00                    50.000,00  
23 3Г трансфер Еднократна помош до здруженија на граѓани                  2.000.000,00               2.000.000,00  
24   Кредит за возила                61.500.000,00             61.500.000,00  
25 КА 744311 Офицерски дом-зголемена туристичка понуда                  5.879.261,00               5.879.261,00  
26   СЕ вкупно                83.879.016,00             83.879.016,00  
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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 Програма за изменување 

и дополнување на Програмата за 
изработка на урбанистички планови и 

урбанистичка планска документација на 
подрачјето на Општина Битола во 2020 

година 

1. Ја објавувам Програмата изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови и урбанистичка 
планска документација на подрачјето на 
Општина Битола во 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 во врска со 

точка 1 од Законот за локална самоуправа (,, 
Службен весник на Р.М.“ бр. 05/02), член 20 
од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (,,Службен весник на Р.М.“ 
бр.199/14 и 168/18) 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 11.06.2020 година, со 
продолжение на ден 12.06.2020 година, 
донесе: 

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

година 

1. Во Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Битола 

за 2020 година (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.24/19), се врши измена 
и дополнување и тоа во: Tочката 3 - 
Урбанистички план за село се додаваат и 
точките: 

 3.4 УП за село Трново  
 3.5 УП за село Магарево  
 3.6 УП за село Кравари  
 3.7 УП за село Поешево  
 3.8 УП за село Крклино  
 3.9 УП за село Логоварди  
 3.10 УП за село Раштани  
 
Точката 5 Општи акти за села се брише.  
Точката 1.11 се преименува во ДУП за 

Нови Градски гробишта Блок 2 (ДУП за дел 
од Четврт Исток 1 Блок И.01.02) - Општина 
Битола 

Точката 1.13 се преименува во ДУП за 
Работна зона м.в. Хераклеа (ДУП за Четврт 
Југ 3 Блок Ј.03.08) - Општина Битола, 

Точката 1.14 се преименува во ДУП за 
Блок Стар Прогрес (ДУП за Четврт Југ 3 
Блок Ј.03.09) – Општина Битола 

Точката 1.22 се преименува во ДУП за 
Станбена заедница 4 и 2 Блок 1 (ДУП за дел 
од Четврт Запад 3 Блок 3.08.02) – Општина 
Битола 

Точката 1.23 се преименува во ДУП за 
Довлеџик Блок 3 (ДУП за Четврт запад 2 
Блок 3.02.04) – Општина Битола, 

Точката 1.24 се преименува во ДУП за 
Довлеџик кај базените Блок А.1 (ДУП за 
Четврт запад 3 Блок 3.03.03) – Општина 
Битола, 

Точката 1.25 се преименува во ДУП за 
Довлеџик кај базените Блок А.2 (ДУП за 
Четврт запад 3 Блок 3.03.02)-Општина 
Битола, 

Точката 1.26 се преименува во ДУП за 
Урбанистичка единица единица бр. 5 Блок 2 
(ДУП за дел од Четврт запад 9 Блок 
3.09.01)-Општина Битола, 

Точката 1.3 се преименува во ДУП за 
Четврт Југ 2 Блок J.02.05 - Општина Битола 

По точката 1.28 се додава точка  
1.29. ДУП за Четврт Исток 2 Блок 

И.02.04 и Блок И.02.05- Општина Битола, 
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2. Програмата влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во ,, 
Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-50/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 

преотстапување на дизел гориво 
Еуродизел БС на АД Водостопанство на 

Република Северна Македонија во 
државна сопственост - Скопје, 

Подружница Битолско Поле - Битола, 
заради реализација на Акциониот план за 

чистење на дел од критични реки на 
територијата на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за преотста-
пување на дизел гориво Еуродизел БС на 
АД Водостопанство на Република Северна 
Македонија во државна сопственост - 
Скопје, Подружница Битолско Поле - 
Битола, заради реализација на Акциониот 
план за чистење на дел од критични реки на 
територијата на Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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), член 22 точка 36 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/08 и 
08/19), Мислењето бр.11-1861/2 од 
02.04.2020 година и Заклучокот  

бр.44-2199/1 од 05.05.2020 година на Вла-
дата на Република Северна Македонија, 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.06.2020 година, со продол-
жение на ден 12.06.2020 година донесе 

О Д Л У К А 
за преотстапување на дизел гориво 

Еуродизел БС на АД Водостопанство на 
Република Северна Македонија во 

државна сопственост - Скопје, 
Подружница Битолско Поле - Битола, 

заради реализација на Акциониот план за 
чистење на дел од критични реки на 

територијата на Општина Битола 

Член 1 
Со ова одлука на АД Водостопанство на 

Република Северна Македонија во државна 
сопственост - Скопје, Подружница Битол-
ско Поле - Битола му се преотстапува без 
надомест количина од 8596 литри дизел 
гориво Еуродизел БС од неискористениот 
дел од доделеното дизел гориво на Опш-
тина Битола со Одлука бр. 51-1402/42 од 
22.03.2011 година на Владата на Република 
Македонија, заради реализација на Акцио-
ниот план за чистење на дел од критични 
реки на територијата на Општина Битола 
бр. 2201-69/1 од 09.03.2020 година. 

 
Член 2 

Примопредавањето на дизел горивото од 
членот 1 на оваа одлука да се изврши 
помеѓу Општина Битола и АД Водосто-
панство на Република Северна Македонија 
во државна сопственост - Скопје, 
Подружница Битолско поле - Битола.  

 
Член 3 

Општина Битола преку економски опе-
ратор избран во постапка за јавна набавка 
ќе врши надзор над изведувањето на 
работите за реализација на акциониот план 
од членот 1 на оваа одлука од страна на АД 
Водостопанство на Република Северна 
Македонија во државна сопственост - Ско-
пје, Подружница Битолско Поле - Битола и 
ќе ги одобрува градежниот дневник и 
градежната книга за работите на терен. 
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Член 4 
Се овластува Градоначалникот на Опш-

тина Битола да склучи договор со АД Во-
достопанство на Република Северна Маке-
донија во државна сопственост - Скопје, 
Подружница Битолско поле - Битола за 
уредување на меѓусебните права и обврски 
кои произлегуваат од одредбите на оваа 
одлука. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-50/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 

дополнување на Одлуката за утврдување 
на листа за изградба и реконструкција на 
водоводни системи во населените места 
на подрајчето на Општината Битола со 

користење на средства од Европска 
инвестициона банка 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката за утврдување на листа за 
изградба и реконструкција на водоводни 
системи во населените места на подрајчето 
на Општината Битола со користење на 
средства од Европска инвестициона банка, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.06.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 11 став 4,член 22 став 
4 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“бр.5/02), член 16 
и 70 од Статутот на општина Битола 
(,,Службен гласник на општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 година донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за 

утврдување на листа за изградба и 
реконструкција на водоводни системи во 

населените места на подрајчето на 
Општината Битола со користење на 

средства од Европска инвестициона банка 

Член 1 
Со ова одлука се врши дополнување на 

Одлуката за утврдување на листа за из-
градба и реконструкција на водоводни сис-
теми во населените места на подрачјето на 
Општина Битола со користење на средства 
од Европска инвестициона банка бр.07-
1724/5 од 31.08.2010.год објавена во Служ-
бен гласник на Општина Битола бр.10/10 и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
листа за изградба и реконстуркција на 
водоводни системи во населените места на 
подрачјето на општината Битола со корис-
тење на средства од Европска инвестициона 
банка бр.09-16/8 од 19.02.2018 објавена во 
Службен гласник на Општина Битола 
бр.2/2018. 

Се дополнува листата за изградба и ре-
конструкција на водоводни и канализа-
циони системи со проектот: Изградба на 
линиска инфраструктурна градба отворен 
канал на сливни води со делумно негово 
затворање и изместување на траса од пресек 
со ул: Лавчански пат“ низ 15-ти КОРПУС, 
низ СРУ1 во АРМ 1 покрај стадион до 
Буковски гробишта-дел 4. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-50/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата од страна на 

Општина Битола за потребите на  
ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Владата од страна на 
Општина Битола за потребите на ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ - Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,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 2 од Одлуката за 
престанок и за давање на трајно користење на 
движни ствари на Општина Битола со бр.44-
1656/24 од 19.05.2020 година, донесена од 
Владата на РСМ, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.06.2020 
година, со продолжение на ден 12.06.2020 
година донесе 

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

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

на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола 

Член 1 

Со оваа Одлука Општина Битола го 
прифаќа давањето на трајно користење без 
надоместок на движните ствари: 
• Надворешна единица на клима уред тип 1 

(Cooper&Hunter CHV-5S450NMX) – 2 пар-
чиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 1 
(Cooper&Hunter CHV-5SW22NK) – 1 парче, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 2 
(Cooper&Hunter CHV-5SW36NK) - 1 парче, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 3 
(Cooper&Hunter CHV-5SW45NK) – 4 пар-
чиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 4 
(Cooper&Hunter CHV-5SW56NK) –  
4 парчиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 5 
(Cooper&Hunter CHV-5SCC45NK) – 2 пар-
чиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 6 
(Cooper&Hunter CHV-5SCC56NK) – 12 пар-
чиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 7 
(Cooper&Hunter CHV-5SC80NK) – 6 пар-
чиња, 

• Внатрешна единица на клима уред тип 8 
(Cooper&Hunter CHV-5SC90NK) – 2 пар-
чиња и  

• Централен контролер со тач дисплеј – 2 пар-
чиња. 

Член 2 
Движните ствари предмет на оваа од-

лука, дефинирани во член 1 на истата, се 
прифаќаат на трајно користење без надо-
месток од Општина Битола, за потребите на 
ОУ Св.„Кирил и Методиј“ – Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Гене-
ралниот секретаријат на Владата на РСМ, со 
кој подетално ќе се уредат 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 ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-50/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 Барањето за донесување 

Одлука на Советот на Општина Битола за 
склучување на договори на Општина 

Битола со Јавно претпријатие за изградба 
и одржување на јавен простор за 

паркирање и уредување и организирање 
на јавен локален превоз на патници на 

Општина Битола (ЈППЈЛП) Битола за 
реализирање на Програмата за одржување 

на комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општина 
Битола за 2020 година, во делот на 

Одржување на хоризонталната 
сигнализација, со примена на член 24 од 

Законот за јавните набавки 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Барањето за донесување 
Одлука на Советот на Општина Битола за 
склучување на договори на Општина 
Битола со Јавно претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници на Општина Битола 
(ЈППЈЛП) Битола за реализирање на 
Програмата за одржување на комунални 
објекти и инсталации, локални патишта и 
улици во Општина Битола за 2020 година, 
во делот на Одржување на хоризонталната 
сигнализација, со примена на член 24 од 
Законот за јавните набавки, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 

Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...275/19), член 36 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 11.06.2020 година, со продол-
жение на ден 12.06.2020 година, донесе 

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

донесување Одлука на Советот на 
Општина Битола за склучување на 

договори на Општина Битола со Јавно 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 
на патници на Општина Битола (ЈППЈЛП) 
Битола за реализирање на Програмата за 

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

на Одржување на хоризонталната 
сигнализација, со примена на член 24 од 

Законот за јавните набавки 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Барањето 
за донесување Одлука на Советот на 
Општина Битола за склучување на договори 
на Општина Битола со Јавно претпријатие 
за изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници на 
Општина Битола (ЈППЈЛП) Битола, за 
реализирање на Програмата за одржување 
на комунални објекти и инсталации, локал-
ни патишта и улици во Општина Битола за 
2020 година бр. 09-181/30 од 25.12.2019 
година, во делот на Одржување на хоризон-
талната сигнализација, донесена од Советот 
на Општина Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 склучување 

на договори на Општина Битола со 
Јавното претпријатие за изградба и 

одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организирање на јавен 

локален превоз на патници на Општина 
Битола (ЈППЈЛП) Битола, за реализирање 

на Програмата бр. 09-181/30 од 
25.12.2019 година, донесена од Советот 

на Општина Битола, за одржување на 
комунални објекти и инсталации, локални 

патишта и улици во Општина Битола за 
2020 година, во делот на Одржување на 

хоризонталната сигнализација, со 
примена на член 24 од Законот за јавните 

набавки 

1. Ја објавувам Одлуката за склучување 
на договори на Општина Битола со Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници на Општина Битола (ЈППЈЛП) 
Битола, за реализирање на Програмата бр. 
09-181/30 од 25.12.2019 година, донесена од 
Советот на Општина Битола, за одржување 
на комунални објекти и инсталации, локал-
ни патишта и улици во Општина Битола за 
2020 година, во делот на Одржување на 
хоризонталната сигнализација, со примена 
на член 24 од Законот за јавните набавки, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.06.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), член 11 од Законот за јавните 
претпријатија (,,Службен весник на РМ“ 
бр.38/96... 275/19), 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 
одржанa на 11.06.2020 година, со продол-
жение на ден 12.06.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за склучување на договори на Општина 

Битола со Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 
на јавен локален превоз на патници на 
Општина Битола (ЈППЈЛП) Битола, за 

реализирање на Програмата бр. 09-181/30 
од 25.12.2019 година, донесена од 

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

Одржување на хоризонталната 
сигнализација, со примена на член 24 од 

Законот за јавните набавки. 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува дека склу-

чувањето на договори на Општина Битола 
со Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници на Општина Битола 
(ЈППЈЛП) Битола, за реализирање на Про-
грамата за одржување на комунални објекти 
и инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2020 година, во делот 
на Одржување на хоризонталната сигнали-
зација, ќе се врши со примена на член 24 од 
Законот за јавните набавки (Службен 
весник на РМ бр. 24/19). 

 
Член 2 

Одржувањето на хоризонталната сигна-
лизација-обележување на пешачки премини 
(зебри), ќе се врши согласно Одлуката за 
утврдување на цени за хоризонтално обеле-
жување на надолжна и напречна сообра-
ќајна сигнализација бр. 02-80/5 од 
29.04.2020 година, донесена од Управниот 
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одбор на Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници на Општина Битола 
(ЈППЈЛП) Битола, по претходно добиената 
согласност од основачот на Јавното 
претпријатие – Советот на Општина Битола, 
со Решение бр. 09-41/15 од 21.05.2020 
година. 

 
Член 3 

До промени во Одлуката за утврдување 
на цени може да дојде со согласност на 
Јавно претпријатие за изградба и одржу-
вање на јавен простор за паркирање и уре-
дување и организирање на јавен локален 
превоз на патници на Општина Битола 
(ЈППЈЛП) Битола и Општина Битола во 
случај да има зголемување на цените повеќе 
од 5% најмногу до објавениот процент од 
Заводот за статистика. 

Намалувањето на цените од Одлуката за 
утврдување на цени ќе се врши со веро-
достојни докази-ценовници на производи-
тели или трговци со материјали. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 земјиште на 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 11.06.2020 година. 

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 граде-
жно земјиште на подрачјето на Општина 
Битола за 2020 година („Службен Гласник 
на Општина Битола“ бр.24/2019, бр.01/2020, 
бр.04/2020 и бр.05/2020) се вршат измени и 
дополнувања во делот на Планирани при-
ходи и Планирани расходи за реализација 
на Програмата за утврдување на градежно 
земјиште за 2020 година и после изврше-
ните измени истите гласат: 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола за 2020 година 

 
 

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 

IV измени и 
дополнување 

Јуни 

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 38.685.518,00  

1.1     ул.„13-ти Јули“ 6.477.982,00 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 1.570.502,00 √ 

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

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

1.6     с. Долно Оризари – кај 
училиштето 0.00 5.369.120,00 5.369.120,00 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 4.411.930,00  

 
2.1     с. Долно Оризари 4.411.930,00 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 8.835.538,00  

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

3.3     Мал Парис 1.000.000,00 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 3.894.772,00  

4.1     ул.„Ѓорги Димитров“ 334.651,00 334.651,00 334.651,00  
334.651,00 √ 

4.2     Пумпна станица во с. 
Лисолај 1.969.368,00 1.969.368,00 1.969.368,00 1.969.368,00  

ред. 
бр. шифра Извор на приходи Буџет 2020 

III измени и 
дополнување 

Мај 

IV измени и 
дополнување 

Јуни 

1. 717137 Надоместок за уредување на 
градежното земјиште 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 

2. 713311 Данок на промет на недвижности 28.407.472,00 28.407.472,00 28.407.472,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 100.384.114,00 100.384.114,00 100.384.114,00 

4. 742144 Донации од ЕУ 615.000,00 615.000,00 698.950,00 

5. 741112 Буџет на РСМ 32.904.987,00 32.904.987,00 32.904.987,00 

6.  Програма за Развојни планови на 
Општина Битола 2020-2022год. 0,00  

4.000.000,00 
 

9.500.000,00 

    ВКУПНО:  232.311.573,00  
236.311.573,00 

 
241.895.523,00 
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4.3     
Изградба на приклучок за 
пречистителна станица 
с.Трново 

2.240.753,00 1.340.753,00 1.340.753,00 1.340.753,00  

4.4     
Изградба на водоводна 
мрежа околу Офицерски 
дом 

0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00  

           

5. ЈЛ0 Основен 
буџет  482920 Изградба на други 

објекти 22.481.501,00 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  

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  

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  
15.410.236,00  

           

6. ГД0 Основен 
буџет  482820 Изградба на капацитети 

во енергетиката 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00  

6.1     

Изградба на 
трафостаница кај 
стадион под „Тумбе 
Кафе“ 

0,00 0,00 0,00  
3.500.000,00 ) 

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

           

      ВКУПНО I: 75.690.139,00 79.009.259,00 79.009.259,00 82.509.259,00  

           

8. ЈД0 Основен 
буџет  482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација на 
улици, патишта и 
автопати 

76.248.062,00 74.248.062,00 72.448.062,00 74.448.062,00  

8.1     ул.„ Д. Илиевски Мурато“ 10.411.966,00 10.411.966,00 10.411.966,00 10.411.966,00  

8.2     ул.„Рузвелтова“ 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00  
7.500.000,00 √ 

8.3     ул.„2-ри Август“ 2.357.970,00 2.357.970,00 557.970,00  
557.970,00 √ 

8.4     ул.„Партизанска“ 16.530.639,00 16.530.639,00 16.530.639,00  
16.530.639,00 √ 

8.5     ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 3.868.315,00 3.868.315,00  
3.868.315,00 √ 

8.6     ул„Довлеџик“  10.000.000,00  10.000.000,00  10.000.000,00  10.000.000,00 √ 

8.7     ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.584.780,00 1.584.780,00 1.584.780,00  
1.584.780,00 √ 

8.8     ул.„Булевар 1-ви Мај“ 
(десна страна) 3.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

 1.000.000,00 √ 

8.9     
 Санација со гранитни 
полчки (Широк сокак и 
Стара чаршија) 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00  
1.500.000,00  

8.10     Санација на тротоари и 
улици со бехатон  12.554.392,00  12.554.392,00  12.554.392,00 

 
 12.554.392,00 

 
√ 

8.11     Санација на коловози 
согребен асфалт 1.590.000,00 1.590.000,00 1.590.000,00  

1.590.000,00  

8.12     Санација на коловози со 
тампон 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00  

1.500.000,00  

8.13     Санација на ударни дупки 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00  

8.14     
Реконструкција на дел од 
коловоз заради лизгање на 
земјиште с.Ореово 

0,00 0,00 0,00 2.000.000,00  
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9. 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 41.198.469,00  

9.1     ул.„Рузвелтова“ 2.575.871,00 2.575.871,00 2.575.871,00 2.575.871,00 √ 

9.2     ул.„2-ри Август“ 2.090.298,00 2.090.298,00 1.775.440,00  
1.775.440,00 √ 

9.3     ул.„Довлеџик“-атм.к.м. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 √ 

9.4     ул.„Бранко Радичевиќ“ 2.010.269,00 2.010.269,00 2.010.269,00 2.010.269,00 √ 

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

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

9.7     

Приклучоци на 
атмосферска 
канализациона мрежа на 
ул.„АСНОМ“ 

569.326,00 569.326,00 569.326,00 569.326,00  

9.8     
Приклучоци на фекална 
канализациона мрежа на 
ул.„АСНОМ“ 

435.089,00 435.089,00 435.089,00  
435.089,00  

9.9     

Приклучоци за 
атмосферска 
канализациона мрежа на 
ул.„Партизанска“ 

1.258.824,00 1.258.824,00 1.258.824,00  
1.258.824,00  

9.10     
Приклучоци на фекална 
канализациона мрежа на 
ул.„Партизанска“ 

3.609.443,00 3.609.443,00 3.609.443,00 3.609.443,00  

9.11     
Приклучоци на мешовита 
канализациона мрежа на 
ул.„Илинденска“ 

6.909.136,00 6.909.136,00 6.909.136,00 6.909.136,00  

9.12     Машинско чистење на 
канали 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00  

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

9.14     
Чистење на корито на 
р.Драгори санација на 
ѕидови 

1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00  

9.15     
Санации на 
канализациони мрежи, 
решетки и сливници 

3.563.778,00 3.563.778,00 3.563.778,00 3.563.778,00  

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

9.17     атм.канализација околу 
Офицерски дом 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

9.18     решетки на ул.„Стив 
Наумов“ 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00  

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

           

10. ЈГ0 Основен 
буџет  482730 

Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

14.927.220,00 13.086.467,00 13.086.467,00 13.086.467,00  

10.1     ул.„2-ри Август“ 1.886.379,00 1.886.379,00 1.886.379,00 1.886.379,00 √ 

10.2     ул.„Довлеџик“ 4.721.714,00 4.721.714,00 4.721.714,00 4.721.714,00 √ 

10.3     ул.„Бранко Радичевиќ“ 1.121.966,00 1.121.966,00 1.121.966,00 1.121.966,00 √ 

10.4     ул.„Булеват 1-ви Мај“ 
(десна страна) 3.000.000,00 1.159.247,00 1.159.247,00 1.159.247,00 √ 

10.5     
Приклучоци за водоводна 
мрежа на 
ул.„Илинденска“ 

3.647.101,00 3.647.101,00 3.647.101,00 3.647.101,00  

10.6     Приклучоци за водоводна 
мрежа на ул.„АСНОМ“ 236.791,00 236.791,00 236.791,00 236.791,00  
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10.7     
Премин ва водоводна 
линија кај каналот на р. 
„Курделец“ 

313.269,00 313.269,00 313.269,00 313.269,00  

           

11. ЈГ0 Донации  482730 
Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

0,00 0,00 0,00 167.400,00  

11.1     Санација на постоечки 
чешми во населба Баир 0,00 0,00 0,00 167.400,00  

           

12. ЈЛ0 Основен 
буџет  482930 Реконструкција на други 

објекти 19.763.683,00 19.485.316,00 25.285.316,00 25.285.316,00  

12.1     
Школски двор - 
игралиште во ОУ „Кирил 
и Методиј“ 

2.187.484,00 2.187.484,00 2.187.484,00 2.187.484,00  

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

12.3     Санација на тоалети во 
СДТУ„Ѓорги Наумов“  600.000,00 562.417,00 562.417,00 562.417,00  

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

12.5     Набавка на градежни 
материјали  2.900.000,00  2.900.000,00  2.900.000,00  2.900.000,00  

12.6     Услуга од градежни 
машини 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00  

12.7     Градежно-занаетчиски 
работи 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

12.8     Санација на споменици 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

12.9     

Занаетчиски услуги-
потпологачки, 
фасадерски, керамички и 
бојаџиски услуги 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00  

12.10     

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

330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00  

12.11     
Занаетчиски услуги- 
водовод, канализација и 
санитарна опрема 

 200.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  

12.12     
Занаетчиски услуги – 
браварски и стакларски 
услуги 

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00  

12.13     Реконструкција на два 
железнички премини  3.000.000,00  2.400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00  

12.14     

Санација на огради околу 
игралиште со вештачка 
трева „Павел 
Шатев“(ќумурно) 

0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00  

12.15     
Реконструкција на ѕидче 
на паркинг на 
ул.„Крушевска република“ 

0,00 260.893,00 260.893,00 260.893,00  

12.16     
Санација на простории во 
објект на УЗ „Димитар 
Влахов“  

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00  

12.17     Санација на на ѕидот на 
ул. „Девеани“ II фаза 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00  

12.18     
Покривање на постоечки 
игралишта со гумена или 
друг вид на подлога 

0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00  

12.19     
Реконструкција на 
спортски терен во ОУ 
„Тодор Ангелевски“ 

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00  
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13. ЈЛ0 Донации  482930 Реконструкција на други 
објекти 615.000,00 615.000,00 615.000,00 531.550,00  

13.1     Игралиште на тепсија и 
урбана опрема  615.000,00 615.000,00 615.000,00 531.550,00  

           

14. ГД0 Основен 
буџет  482830 

Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

3.669.000,00 3.669.000,00 3.669.000,00 3.669.000,00  

14.1     
Одржувње на с-ми за 
греење во објекти на  
О.Б-ла 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00  

14.2     
Реконс. на мрежа и 
трафостаница во населба 
Баир (Декада на роми) 

1.669.000,00 1.669.000,00 1.669.000,00 1.669.000,00  

           

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

           

      ВКУПНО II: 156.621.434,00  
153.302.314,00 

 
157.302.314,00 159.386.264,00  

           

      ВКУПНО I+II: 232.311.573,00 232.311.573,00 236.311.573,00 241.895.523,00  

 
 

2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Битола. 

 
Бр.09-50/14                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 измени и 
дополнување на Одлуката Бр. 09-122/10 

од 19.09.2019 година, донесена од 
Советот на Општина Битола, за 

кофинансирање (учество) на Општина 
Битола за исплата на средства во висина 

од 276.378,00 денари на име на ДДВ 
(данок на додадена вредност) за одобрени 

средства во висина на 1.535.436,00 
денари на Општина Битола од Агенцијата 

за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој на РСМ 

преку Пелагонискиот плански регион за 
реализација на проект за „Изградба на 

улици во населено место Долно Оризари – 
Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измени и 
дополнување на Одлуката Бр. 09-122/10 од 
19.09.2019 година, донесена од Советот на 
Општина Битола, за кофинансирање (учест-
во) на Општина Битола за исплата на 
средства во висина од 276.378,00 денари на 
име на ДДВ (данок на додадена вредност) за 
одобрени средства во висина на 
1.535.436,00 денари на Општина Битола од 
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој на РСМ 
преку Пелагонискиот плански регион за 
реализација на проект за „Изградба на 
улици во населено место Долно Оризари – 
Општина Битола, донесена на седницата на 
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Советот на Општината Битола, одржана на 
11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 
и 08/19), а во врска со поднесеното барање 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион до Агенцијата за финан-
сиска поддршка во земјоделството и рурал-
ниот развој бр. 16-2757/1 од 31.08.2018 г. 
доставено врз база на одлуките донесени на 
9-тата седница на Пелагонискиот плански 
регион одржана на 22.08.2019 г. и барање на 
Општина Битола бр. 40-129 од 29.08.2018 
до Пелагонискиот плански регион, Советот 
на Општината Битола на седница одржана 
на 11.06.2020 година, со продолжение на 
ден 12.06.2020 година, донесе 

О Д Л У К А  
за измени и дополнување на Одлуката Бр. 
09-122/10 од 19.09.2019 година, донесена 

од Советот на Општина Битола, за 
кофинансирање (учество) на Општина 

Битола за исплата на средства во висина 
од 276.378,00 денари на име на ДДВ 

(данок на додадена вредност) за одобрени 
средства во висина на 1.535.436,00 

денари на Општина Битола од Агенцијата 
за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој на РСМ 
преку Пелагонискиот плански регион за 
реализација на проект за „Изградба на 

улици во населено место Долно Оризари – 
Општина Битола 

Во Одлуката Бр. 09-122/10 од 19.09.2019 
година, донесена од Советот на Општина 
Битола се врши корекција на сумата за 
кофинансирање (учество) на Општина 
Битола, заради вишоци кои се појавија по 
одредени позиции од предмер пресметката 

на проектната документација врз основа на 
која Пелагонискиот плански регион склучи 
договор за изведба. После извршената 
корекција на сумата истата се дополнува со 
190.182,00 денари, (учество) на Општина 
Битола. 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
Бр.09-50/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 ставање вон 
сила на Одлука за отпочнување постапка 

за пристапување кон изработка и 
донесување на детален урбанистички 
план и Одлука за утврдување на Нацрт 

план донесени од Совет на Општина 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за ставање вон 
сила на Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на детален урбанистички план и Одлука за 
утврдување на Нацрт план донесени од 
Совет на Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. Гласник на Општина 
Битола Бр.05/2005“), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 11.06.2020 
година, со продолжение на ден 12.06.2020 
година, донесе  
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О Д Л У К А 
за ставање вон сила на Одлука за 

отпочнување постапка за пристапување 
кон изработка и донесување на детален 

урбанистички план и Одлука за 
утврдување на Нацрт план донесени од 

Совет на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се ставаат вон сила 

следните Одлуки донесени од Совет на 
Општина Битола: 

Одлука за отпочнување постапка за 
пристапување кон изработка и донесување 
на ДУП за Урбанистичка единица 8 Блок 6 - 
Битола донесена со Одлука на Совет бр.07-
2553/17 од 31.08.2009 година. 

Одлука за утврдување Нацрт на ДУП за 
Урбанистичка единица 8 6 - Битола доне-
сена со Одлука на Совет бр. 07-2886/21 од 
30.11.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во Службен 
Гласник на Општина Битола. 
Бр.09-50/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 
БАРЕШАНИ 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 

вклопување на бесправните објекти изгра-
дени во КО БАРЕШАНИ во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Опш-
тина Битола на седницата одржана на 
11.06.2020 гоидна, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
БАРЕШАНИ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-1195/2016, КП бр.239/1 КО 
Барешани згр.бр.1 (А4-3) (Кузмановски 
Боне) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 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 
ОЛЕВЕНИ 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 ОЛЕВЕНИ во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
ОЛЕВЕНИ 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.27-3193/2011, КП бр.457/1 КО 
Олевени згр.бр.1 (А1) (Стојан Богдановски, 
со промена на барател Звездана Георгиева) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
БИСТРИЦА во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО БИСТРИЦА во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Опш-
тина Битола на седницата одржана на 
11.06.2020 гоидна, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
БИСТРИЦА во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

УП1 бр.27-7219/2011, КП бр.958/2  
КО Бистрица згр.бр.1 (А1), згр.бр.3 (А1) 
(Ѓелевски Илија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО ДИХОВО во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 
11.06.2020 гоидна, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
ДИХОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација:  
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УП1 бр.27-607/2016, КП бр. 581 КО 
Дихово згр.бр.1 (А3-4) згр бр. 2 (А5-4) и 
КП бр. 583 КО Дихово згр. бр. 1 (А5-4) 
(Мицевска Александра) 

УП1 бр.27-1910/2016, КП бр. 40/6 КО 
Дихово згр.бр.1 ( (А5-4) (Николовска Олга) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 
ОПТИЧАРИ во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО ОПТИЧАРИ во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 11.06.2020 година, 
со продолжение на ден 12.06.2020 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 
ОПТИЧАРИ 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.27-2285/2016, КП бр.682 КО 
Оптичари згр.бр.1 (А1-1) , згр бр.2 (А1-1) и 
згр бр.3 (А5-4) (Јовановски Петар со 
промена на барател на Благоје Јовановски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
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бесправните објекти изградени во КО 
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр.27-57/2018, КП бр.526/1 КО 
Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) и згр бр. 2 (А5-4) 
(Гроздановски Тамара) 

2. УП1 бр.27-64/2018, КП бр.737 КО 
Нижеполе згр.бр.4 (А5-4) Ивановска 
Анастасија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 
КРКЛИНО во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО КРКЛИНО во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 
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217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
КРКЛИНО 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.27-2246/2016, КП бр.1816/3 КО 
Крклино згр.бр.1 (А1-1) (Бејковски Митко) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 
БРАТИНДОЛ 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 БРАТИНДОЛ во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот 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 
11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
БРАТИНДОЛ 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.27-379/2016, КП бр.772/2 КО 
Братиндол згр.бр.2 (А1-1) (Кузмановски 
Илија) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 
МАГАРЕВО 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 МАГАРЕВО во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 Опш-
тина Битола на седницата одржана на 

11.06.2020 година, со продолжение на ден 
12.06.2020 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 
МАГАРЕВО 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.27-2003/2016, КП бр.349/1 КО 
Магарево згр.бр.1 (А4-7) (КЈП „НИСКО-
ГРАДБА“ - Битола) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-50/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2020 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 комуналните такси во Општина Битола 

согласно Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за комуналните такси 

за време на вонредна состојба 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на комуналните такси во Општина Битола 
согласно Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за комуналните такси за 
време на вонредна состојба, донесена на 
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седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 12.06.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-526/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2020 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 („Службен 
весник на Република Македонија” број 
5/2002), член 2 став 2 од Законот за кому-
налните такси („Службен весник на Репу-
блика Македонија” број 61/2004, 64/2005, 
92/2007, 123/12, 154/15, 192/15, 23/16), член 
2 став 2 од Уредбата со законска сила за 
примена на Законот за комуналните такси за 
време на вонредна состојба („Службен 
весник на Република Северна Македонија” 
број 154/20) и член 22 точка 26 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/2005, 17/08 и 8/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.06.2020 година, со продол-
жение на 12.06.2020 година, ја донесе 
следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на комуналните такси во 
Општина Битола согласно Уредбата со 

законска сила за примена на Законот за 
комуналните такси за време на вонредна 

состојба 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува дека Опш-

тина Битола нема да ја наплаќа комуналната 
такса за користење на просторот пред 

деловните простории за вршење на дејност 
за времетраењето на вонредната состојба, 
согласно член 2 став 2 од Уредбата со 
законска сила за примена на Законот за 
комуналните такси за време на вонредна 
состојба („Службен весник на Република 
Северна Македонија” број 154/20).  

 
Член 2 

На обврзниците кои што ја платиле 
комуналната такса од членот 1 на оваа 
одлука, платениот износ ќе им се засмета 
како уплата за претходни или идни обврски 
за истиот вид на комунална такса. 

 
Член 3 

Од денот на престанокот на вонредната 
состојба до 15 ноември 2020 година 
висината на комуналната такса за користење 
на просторот пред деловните простории за 
вршење на дејност ќе изнесува 5 денари од 
м2 дневно. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-50/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
12.06.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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