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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

констатирање престанок на мандатот на 
Олга Лозановска член на Советот на 

Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со пратеник 

во Собранието на Република Северна 
Македонија 

1. Го објавувам Заклучокот за конста-
тирање престанок на мандатот на Олга 
Лозановска член на Советот на Општината 
Битола, заради неспоивост на функцијата 
член на Советот со пратеник во Собранието 
на Република Северна Македонија, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
член 8 од Изборниот законик - пречистен 
текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.40/06...99/16) и член 70 од 

Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.08.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за констатирање престанок на мандатот на 

Олга Лозановска член на Советот на 
Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со пратеник 

во Собранието на Република Северна 
Македонија 

1. Се констатира престанок на мандатот 
на Олга Лозановска член на Советот на 
Општината Битола, заради неспоивост на 
функцијата член на Советот со пратеник во 
Собранието на Република Северна 
Македонија, сметано од 04.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 избор на 

претседател и членови на 
Верификационата комисија 
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1. Го објавувам Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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) 
и член 9 од Деловникот на Советот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.15/05), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 год., донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 

1. Се избираат претседател и членови на 
Верификационата комисија на Советот на 
Општината Битола во состав: 

Претседател: Зоран Стојчевски  
Членови: 1. Жаклина Наумовска 
 2. Славе Најдовски 
 3. Иванчо Тошевски 
 4. Николче Јанкуловски 
 
2. Верификационата комисија, врз основа 

на известувањето од Oпштинската изборна 
комисија, доставенoтo уверениe од страна 
на членот на Советот, како и по утврду-
вањето на идентитетoт, поднесува извештај 
до Советот со предлог за верификација на 
мандатoт на членот на Советот на Општи-
ната Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за верификација 
на мандатот на членот на Советот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за верификација на мандатот на членови 

на  Советот на Општината Битола 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

Советот на Општината Битола Емилија Јо-
шевска, избрана на локалните избори одр-
жани на 15.10.2017 година од листата на 
кандидати на ВМРО - ДПМНЕ и коали-
цијата. 

 
Член 2 

Мандатот на новоизбраниот член на 
Советот ќе трае до крајот на мандатот на 
членовите на Советот на Општината 
Битола. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на прво 
полугодие од 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за безбедносната состојба 
на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност Битола во текот на 
првото полугодие од 2020 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

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

безбедносната состојба на подрачјето на  
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на првото 
полугодие од 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за без-
бедносната состојба на подрачјето на Поли-
циската станица од општа надлежност 
Битола во текот на првото полугодие од 
2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП 

„Комуналец“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финансис-
кото работење на ЈП „Комуналец“ Битола 
во 2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 I 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Завршната 

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2019 година. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2019 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на ден 12.03.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП „Комуналец“ 
Битола во 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ЈП „Комуналец“ Битола во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 08/16), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмите за одржување на јавните 
зелени површини и јавната чистота во 

Општина Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмите за 
одржување на јавните зелени површини и 
јавната чистота во Општина Битола за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмите за одржување на јавните 
зелени површини и јавната чистота во 

Општина Битола за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмите за одржување на јав-
ните зелени површини и јавната чистота во 
Општина Битола за 2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на КЈП 

„Нискоградба“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на КЈП „Нискоградба“ 
Битола во 2019 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр.38/96...39/16) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 

бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2019 година 

1. Се дава согласност на Завршната смет-
ка за финансиското работење на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2019 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 02.03.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за работата на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на КЈП „Ниско-
градба“ Битола во 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

КЈП „Нискоградба“ Битола во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП „Пазари“ 

Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 
2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр.38/96..39/16) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Пазари“ Битола во 2019 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната смет-
ка за финансиското работење на ЈП „Паза-
ри“ Битола во 2019 година, разгледана на 
седницата на Управниот одбор, одржана на 
24.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ 
Битола во 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ЈП „Пазари“ Битола во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП „Пазари“ Битола во 2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈКП „Водовод“ 

Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола 
во 2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр.38/96..39/16) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

 
 

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

сметка за финансиското работење на ЈКП 
„Водовод“ Битола во 2019 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈКП 
„Водовод“ Битола во 2019 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 28.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за работата на ЈКП 
„Водовод“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ 
Битола во 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ЈКП „Водовод“ Битола во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени” Битола во 2019 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 
2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр. 38/96..39/16) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ Битола во 2019 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона „Жа-
бени“ Битола во 2019 година, разгледана на 
седницата на Управниот одбор, одржана на 
11.03.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за работењето на 
ЈП за стопанисување со Индустриската 
зона „Жабени“ Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работењето на ЈП за стопа-
нисување со Индустриската зона „Жабени“ 
Битола во 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
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седницата одржана на 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работењето 
на ЈП за стопанисување со Индустриската 

зона „Жабени“ Битола во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тењето на ЈП за стопанисување со Ин-
дустриската зона „Жабени“ Битола во 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 
Битола во 2019 година, донесено на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр.38/96..39/16) и 

член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола во 2019 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола во 2019 година, раз-
гледана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 25.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола во 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инже-
неринг Битола во 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 10 

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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола  

во 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола во 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за изградба 

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

општина Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финансис-
кото работење на ЈП за изградба и одржу-
вање на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општина Битола за 
2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
Република Македонија“ бр. 38/96..39/16) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 

патници во општина Битола  
за 2019 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници во 
општина Битола за 2019 година, разгледана 
на седницата на Управниот одбор, одржана 
на 26.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 

 
 
 

 



ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 11 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 

патници во општина Битола за 2019 
година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општина Битола за 
2019 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 

организирање на јавен локален превоз на 
патници во општина Битола  

за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници во општина Битола за 2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на Зоолошката 

градина Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Зоолошката градина 
Битола за 2019 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Зоолошката градина Битола  

за 2019 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на Зоо-
лошката градина Битола за 2019 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 28.02.2020 година. 

2. Решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 12 

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

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

усвојување Извештајот за работата на 
Зоолошката градина Битола  

за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Зоолошката гра-
дина Битола за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Зоолошката градина Битола  
за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Зоолошката градина Битола за 2019 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на Старски дом 

„Сју Рајдер“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола за 2019 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 11.08.2020 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2019 

година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на Стар-
ски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2019 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 25.02.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 

 



ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 13 

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

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

усвојување Извештајот за работата на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  

за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 

Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  
за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 
2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 

54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за користење и одржување на 

уличното осветлување во Општината 
Битола за периодот од 01.01.2019 од 

31.12.2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
користење и одржување на уличното освет-
лување во Општината Битола за периодот 
од 01.01.2019 од 31.12.2019 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмата за користење и одржување 
на уличното осветлување во Општината 

Битола за периодот од 01.01.2019 од 
31.12.2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмата за користење и одржу-
вање на улиното осветлување во Општината 
Битола за периодот од 01.01.2019 од 
31.12.2019 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште во Општина Битола за периодот 

од 01.01.2019 од 31.12.2019 година 

Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 

уредување на градежното земјиште во 
Општина Битола за периодот од 01.01.2019 
од 31.12.2019 година, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) 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 11.08.2020 година, донесе 

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

на Програмата за уредување на 
градежното земјиште во Општина Битола 
за периодот од 01.01.2019 од 31.12.2019 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмата за уредување на 

градежното земјише во Општина Битола 
за периодот од 01.01.2019 од 31.12.2019 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за одржување на комунални 

објекти и инсталации, локална патна 
мрежа и улици во општина Битола за 

периодот од 01.01.2019 од 31.12.2019 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
одржување на комунални објекти и инста-
лации, локална патна мрежа и улици во 
општина Битола за периодот од 01.01.2019 
до 31.12.2019 година, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) 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 11.08.2020 година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за одржување на 
комунални објекти и инсталации, локална 
патна мрежа и улици во општина Битола 
за перодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 

година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмата за одржување на кому-
нални објекти и инсталации, локална патна 
мрежа и улици во општина Битола за перио-
дот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за економски развој  

за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмата за 
економски развој за 2019 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08 и 

08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 11.08.2020 година, 
донесе 

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

на Програмата за економски развој за 
2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмата за економски развој за 
2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишен Извештај за 
реализација на Програмата за 

остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во општина Битола 

за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен Извештај за реализација на Про-
грамата за остварување на социјалната, дет-
ската и здравствената заштита во општина 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола ( „Службен 
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гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.08.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен Извештај за 

реализација на Програмата за 
остварување на социјалната, детската и 

здравствената заштита во општина Битола 
за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишен Извештај за 
реализација на Програмата за оставрување 
на социјалната, детската и здравствената 
заштита во општина Битола за 2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишен извештај за работата 
на Локалниот економско-социјален совет 

на општина Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен извештај за работата на Локалниот 
економско-социјален совет на општина 
Битола за 2019 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен извештај за 
работата на Локалниот економско-

социјален совет на општина Битола за 
2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај за 
работата на Локалниот економско-соција-
лен Совет на општина Битола за 2019 
година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишен извештај на 
Локалниот совет за волонтерство на 

општина Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен извештај на Локалниот совет за 
волонтерство на општина Битола за 2019 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 86 став 1 од 
Деловникот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“бр.15/2005), 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со 
Стратегијата за развој на волонтерството во 
Општина Битола, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.08.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен извештај на 
Локалниот совет за волонтерство на 

општина Битола за 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишен извештај на 
Локалниот совет за волонтерство на 
општина Битола за 2019 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2020 година  

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Измена и дополнување на 
Годишниот план за вработување на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2020 година, 
донесено на седницата на Советот на опш-
тината Битола одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.08.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Измена и 

дополнување на Годишниот план за 
вработување на КЈП „Нискоградба“ 

Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измена и 
дополнување на Годишниот план за 
вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола 
за 2020 година, бр.04-566/1 од 04.08.2020 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 Годишниот план за 
вработување на ОЈУ Зоолошка градина 

Битола  за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОЈУ Зоолошка градина Битола за 
2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.08.2020 година.  
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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), член 210 од 
Законот за социјална заштита („Службен 
Весник на РСМ“ бр.104/19 и 146/19), член 
20–б од Законот за вработените во јавниот 
сектор (,,Службен весник на РМ“ бр. 
27/14...143/19), и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.08.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ОЈУ Зоолошка градина 

Битола  за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишн-
иот план за вработување на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола за 2021 година, бр.01-100/1 
од 08.08.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Програма за измена на 
Програмата за работа на ОЈУ Зоолошката 

градина Битола за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програма за измена на Програмата за 
работа на ОЈУ Зоолошката градина Битола 
за 2020 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.08.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програма за измена на 

Програмата за работа на ОЈУ Зоолошката 
градина Битола за 2020 година 

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

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 формирање 
на тело за одлучување за распределба и 
трошење на финансиски средства кои се 

предвидени во Буџетот за 2020-2021 
година за преземање на мерки за заштита 
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на животната средина и подобрување на 
амбиенталниот воздух на подрачјето на 

Општината Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на тело за одлучување за распределба и 
трошење на финансиски средства кои се 
предвидени во Буџетот за 2020-2021 година 
за преземање на мерки за заштита на 
животната средина и подобрување на амби-
енталниот воздух на подрачјето на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22, член 36 од 

Законот за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
11.08.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на тело за одлучување за 
распределба и трошење на финансиски 

средства кои се предвидени во Буџетот за 
2020-2021 година за преземање на мерки 

за заштита на животната средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух на 

подрачјето на Општината Битола  

Член 1 
Со оваа Одлука се формира тело за 

одлучување за распределба и трошење на 
финансиски средства кои се предвидени во 
Буџетот за 2020-2021 година за преземање 
на мерки за заштита на животната средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух на 
подрачјето на Општината Битола, во состав 
од: 

Тања Крнчевска – Совет на општина 
Битола 

Ристенка Алтипармаковска – Совет на 
општина Битола 
Методија Илиевски – Совет на општина 
Битола 
Иван Чулаковски – Совет на општина 
Битола 
Иванчо Тошевски – Совет на општина 
Битола 
Катерина Чкоровска – општинска 
администрација 
Горан Јошевски – општинска 
администрација 
 

Член 2 
Телото има задача да ги разгледа прис-

тигнатите барања од граѓаните за надомес-
тување на дел од трошоците и да состави 
листа на прифатени и одбиени барања. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 за ОУ „Елпида Караманди“ 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање на проектот: Промена на дограма за 
ОУ „Елпида Караманди“Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 20 

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 
08/19) а во врска со добивањето на средства 
од Проект на УСАИД за меѓуетничка инте-
грација на младите во образованието 
(МИМО) за промена на дограма во ОУ 
,,Елпида Караманди“- Битола, Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
11.08.2020 година донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање на проектот: Промена 

на дограма за ОУ „Елпида Караманди“ 
Битола 

Член 1 
 Со ова одлука се утврдуваат финасиски 

средства од 25% од вкупната вредност 
1.891.000 ден со која Општина Битола ќе 
учествува во кофинасирање на проектот за 
промена на дограма на ОУ,,Елпида 
Караманди“ Битола. За проектот се обез-
бедени средства од проектот на УСАИД за 
меѓуетничка интеграција на младите во 
образованието (МИМО) 

 
Член 2 

 Средствата од членот 1 од оваа одлука 
да се обезбедат од буџетот на Општина Би-
тола од програмата за комунални дејности 
за 2020 год.  

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

донација - техничка документација 
основен проект за реконструкција на 
локален пат с. Црновец - с. Лопатица 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација - техничка документација основен 
проект за реконструкција на локален пат с. 
Црновец - с. Лопатица, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 11.08.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација - техничка 
документација основен проект за 

реконструкција на локален пат с. Црновец 
- с. Лопатица 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Министерство за финансии на РСМ - 
техничка документација основен проект за 
реконструкција на локален пат с. Црновец - 
с. Лопатица со тех.бр 0308-114-558/1/2019 
изработена од од Трговско Друштво за 
проектирање, инженеринг и консалтинг 
ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје - 
Проект за подобрување на општинските 
услуги МСИП. 

 
 
 

 



ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 21 

Член 2 
Донацијата не создава директна корист 

за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3  

Техничка документација основен проект 
Реконструкција на локален пат с. Црновец - 
с.Лопатица се дава на Општина Битола како 
инвеститор и носител на правото на градба 
а заради издавање на одобрение за градење 
за реконструкција на локален пат с. Црно-
еец- Лопатица  

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен Гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-75/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

донација - техничка документација, 
изработка на проект за инфраструктура за 
водоснабдување на игралиште во Горно 
Оризари – Битола со вклучена ревизија 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација - техничка документација, изра-
ботка на проект за инфраструктура за 
водоснабдување на игралиште во Горно 
Оризари – Битола со вклучена ревизија, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 11.08.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација - техничка 

документација, изработка на проект за 
инфраструктура за водоснабдување на 

игралиште во Горно Оризари - Битола со 
вклучена ревизија 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата од 
ДООЕЛ „ФОРМИ“ Битола - техничка 
документација проект за инфраструктура за 
водоснабдување на игралиште во Горно 
Оризари изработена од ДООЕЛ „ФОРМИ“ 
Битола. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен Гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-75/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

донација Противпожарно возило на 
Општина Битола даден од страна на 
Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион  

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација Противпожарно возило на Опш-
тина Битола даден од страна на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 11.08.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација Противпожарно 

возило на Општина Битола даден од 
страна на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион  

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион – Противпожарно возило 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

Се овластува и задолжува Градоначал-
никот на Општина Битола да склучи 
договор со давателот на донацијата со кој 
подетално ќе биде уреден начинот на 
користење на донацијата. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-75/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

донација - техничка документација 
основен проект за санација и тековно 
одржување на чешмата во комплексот  

„Oфицерски Дом“ 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација – техничка документација основен 
проект за санација и тековно одржување на 
чешмата во комплексот „Oфицерски Дом“, 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 11.08.2020 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација- техничка 

документација основен проект за санација 
и тековно одржување на чешмата во 

комплексот „Oфицерски Дом“ 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од Ротари Клуб Битола - техничка доку-
ментација основен проект за санација и 
тековно одржување на чешмата во 
комплексот „Офицерски Дом“ во Битола со 
тех.бр 06/20-04П изработена од друштво за 
проектирање, производство и трговија 
ПУМС ИНЖИНЕРИНГ-Битола 

 
Член 2 

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

 
Член 3  

Техничка документација основен проект 
Санација и тековно одржување на чешмата 
во комплексот „Офицерски Дом“ во Битола 
се дава на Општина Битола заради оства-
рување јавен интерес. 

 
Член 4 

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

 
 
 
 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен Гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-75/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 промена на 
припадност на ул.„Раштанска“ и ул.„Кире 

Костадиновски“ 

1. Ја објавувам Одлуката за промена на 
припадност на ул.„Раштанска“ и ул. „Кире 
Костадиновски“, одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 4 и 8 од Законот за 

определување на имиња и улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
(„Сл. весник на РМ“ бр.66/04, 55/07, 145/10, 
136/11 и 163/13), а во согласност со Правил-
никот за содржината, постапката за водење 
на електронска евиденција на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други инфра-
структурни објекти, броеви за нумерирање 
на објектите и за содржината, постапката и 
начинот на водење на електронскиот 
регистар („Сл. весник на РМ“ бр.152/07), 
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 
11.08.2020 год, донесе 
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ОДЛУКА 
за промена на припадност на ул. 

„Раштанска“ и ул. „Кире Костадиновски“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши промена на 

припадност на ул.„Раштанска„ и ул. „Кире 
Костадиновски“ од населено место Горно 
Оризари во населено место Раштани. 

 
Член 2 

Улица „Раштанска“ која се наоѓа на КП 
420 КО Раштани и КП 901 КО Раштани, 
почнува од патот Битола – Прилеп на спој 
со КП 900 КО Раштани и КП 420 КО 
Раштани со почетни куќни броеви 1 и 2 и се 
движи на запад во должина од околу 800 
метри до завршеток на опфатот на ГУП на 
Град Битола каде и завршува се бриши од 
населено место „Горно Оризари“ и се 
запишува во населено место „Раштани“. 

 
Член 3 

Улица „Кире Костадиновски“ која се наоѓа 
на КП 899/1 КО Раштани, почнувајќи од 
куќен број 1 и 2 и се движи на север во 
должина од околу 450 метри до завршување 
на опфатот на ГУП на Град Битола, се бриши 
од населено место „Горно Оризари“ и се 
запишува во населено место „Раштани“. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 
разрешување и именување на 

претседател и член во Комисија за јавни 
дејности при Советот на Општината 

Битола 

 1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување претседател и член во 
Комисија за јавни дејности при Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-685/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
  
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 11.08.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на 

претседател и член во Комисија за јавни 
дејности при Советот на Општината 

Битола 

1. Се разрешува претседателот во Коми-
сија за јавни дејности при Советот на 
Општината Битола - Жаклина Наумовска, а 
се именува за претседател на комисијата - 
Емилија Костурски. 

2. Се разрешува членот во Комисија за 
јавни дејности при Советот на Општината 
Битола – Емилија Костурски, а се именува – 
Јован Налбанти. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 
разрешување и именување на 

претседател во Комисија за локален 
економски развој при Советот на 

Општината Битола 

 1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претседател во Комисија 
за локален економски развој при Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-685/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 11.08.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на 

претседател во Комисија за локален 
економски развој при Советот на 

Општината Битола 

1. Се разрешува претседателот во Коми-
сија за локален економски развој при 
Советот на Општината Битола Емилија Кос-
турски, а се именува претседател на 
комисијата Жаклина Наумовска 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 
разрешување и именување на 

претседател во Комисија за правата на 
децата при Советот на Општината Битола 

 1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претседател во Комисија 
за правата на децата при Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-685/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 11.08.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на 

претседател во Комисија за правата на 
децата при Советот на Општината Битола 

1. Се разрешува претседателот во Коми-
сија за правата на децата при Советот на 
Општината Битола - Олга Лозановска, а се 
именува претседател на комисијата - Еми-
лија Јошевска.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 26 

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

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

разрешување и именување член во 
Комисија за човекова средина при Советот 

на Општината Битола 

 1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување претседател и член во 
Комисија за човекова средина при Советот 
на Општината Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 11.08.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Комисија за човекова средина при Советот 
на Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
човекова средина при Советот на Општи-
ната Битола – Олга Лозановска, а се име-
нува – Емилија Јошевска. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 

разрешување и именување член во 
Советот за јавно здравје во Општината 
Битола при Советот на Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Советот за јавно 
здравје во Општината Битола при Советот 
на Општина Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 18 од Законот за 

јавно здравје („Службен весник на РМ” 
бр.22/10 и 136/11) 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 11.08.2020 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
за разрешување и именување член во 
Советот за јавно здравје во Општината 
Битола при Советот на Општина Битола  

1. Од Советот за јавно здравје во Опш-
тина Битола при Советот на Општина 
Битола, се разрешува ченот - Олга Лозанов-
ска, а на нејзино место се именува Емилија 
Јошевска. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

 



ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 27 

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

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

разрешување и именување член во 
Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 

градина Битола 

 1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управниот одбор 
на ОЈУ Зоолошка градина Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 08-685/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96....39/16) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.08.2020 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола 

1. Од Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола, се разрешува членот д-р 
Петар Чупона, а се именува Маријан Баков-
ски од Битола Ул.„Климент Охридски“ 
бр.23/35 - д-р по ветеринарна медицина. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-75/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена 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 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
 
 

 
  

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 28 

 
 
 
 

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

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

усвојување Извештај за реализација на 
Програмата за изработување 

урбанистички планови и урбанистичко 
плански документации на подрачјето на 

Општина Битола за 2019 година, заклучно 
со 31.12.2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештај за реализација на Програмата за 
изработување урбанистички планови и 
урбанистичко плански документации на 
подрачјето на Општина Битола за 2019 
година, заклучно со 31.12.2019 година, 
донесен на седницата на Советот на 

Општината Битола, одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/2002) 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 11.08.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештај за реализација на 

Програмата за изработување 
урбанистички планови и урбанистичко 

 



ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 29 

плански документации на подрачјето на 
Општина Битола за 2019 година, заклучно 

со 31.12.2019 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештај за реали-
зација на Програмата за изработување урба-
нистички планови и урбанистичко плански 
документации на подрачјето на Општина 
Битола за 2019 година, заклучно со 
31.12.2019 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-75/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 на 
согласност на ЕVN Македонија АД Скопје 
за поставување на објект со намена Е2-
комунална супраструктура (ТС,АДА.ПТ) 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
согласност на ЕVN Македонија АД Скопје 
за поставување на објект со намена Е2-
комунална супраструктура (ТС,АДА.ПТ), 
одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 
11.08.2020 година донесе 

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

Македонија АД Скопје за поставување на 
објект со намена Е2-комунална 

супраструктура (ТС,АДА.ПТ) 

Член 1 
Со ова Одлука Општина Битола му дава 

согласност на ЕVN Македонија, АД Скопје 
да постави објект на локацијата означена 
како 1.22 со максимална површина за 
градба од 12м2 и намена на градба Е2-
комунална супраструктура (ТС,АДА.ПТ) 
согласно Архитектонско Урбанистички 
Проект за ГП1 за изградба на фудбалски 
стадион со пратечки содржини за 9907 
гледачи во КП 17579/1, КП 17579/2, КП 
17579/4 и КП.17579/3-дел, КО Битола 
дефинирани со ДУР за дел од Градскиот 
Спортско Рекреативен Центар бр.1 Битола, 
на земјиште на кое Општина Битола има 
право на трајно користење запишано во ИЛ 
бр. 8810 во КО Битола 1/2. 

 
Член 2 

Мегусебните права и обврски за поста-
вувањето на горенаведениот објект во однос 
на правото на градба, сопственоста на 
објектот и стопанисувањето со истиот по 
неговото ставање во употреба ќе бидат 
регулирано со посебен договор за утврду-
вање на права и обврски при градење 
склучен мегу Градоначалникот на општина 
Битола и ЕVN Македонија, АД Скопје  

Член 3  
 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесување а ќе се објави во “Службен 
гласник„ на Општина Битола. 
Бр.09-75/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 

 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 13.08.2020 СТР. 30 

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

дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на јавните 

површини во Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Програмата за поставување 
на урбана опрема на јавните површини во 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 11.08.2020 година, 
донесе 

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

за поставување на урбана опрема на 
јавните површини во Општина Битола 

Член 1 
Се врши петта измена и дополнување на 

Програмата за поставување на урбана 
опрема на јавните површини на Општина 

Битола. 
 

Член 2 
2. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-75/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 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 предлог за воспоставување на  
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола, Општина Могила и Општина 
Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлог за воспоставување на меѓуоп-
штинска соработка помеѓу Општина Би-
тола, Општина Могила и Општина Новаци, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 11.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 14 ставови 1 и 2 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002), член 6 ставови 1 и 3 од Законот за 
меѓуопштинска соработка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.79/2009), 
член 13 ставови 3 и 4 и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/08 и 
8/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 11.08.2020 година 
донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлог за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола, 
Општина Могила и Општина Новаци 

Член 1 
1. СЕ УТВРДУВА предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола, Општина Могила и 
Општина Новаци поднесен од Градона-
чалникот на Општина Битола со број 08-672 
од 11.08.2020 година, за основање на 
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заедничко јавно претпријатие за вршење на 
превоз на патници.  

 
Член 2 

Утврдениот предлог од членот 1 на оваа 
одлука се доставува до општините Могила 
и Новаци, заради усвојување. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 
Бр.09-75/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Иницијативата поднесена 
од советничката група „ПОИНАКУ“ 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање на Иницијативата поднесена од 
советничката група „ПОИНАКУ“, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 11.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-685/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
13.08.2020 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Иницијативата 
поднесена од советничката група 

„ПОИНАКУ“ 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Иницијативата 
поднесена од советничката група 
„ПОИНАКУ“  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а да се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-75/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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