
ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

и дополнување на Одлуката за 
извршување 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 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 2 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 70 
од Статутот на Општина Битола (,,Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 
и 08/19) и член 13 од Законот за 
пожарникарство (,,Службен весник на РМ“ 
бр.67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 
193/2015 и 39/2016) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за извршување на буџетот на 
Општина Битола за 2020 година 

Член 1 
 Се врши измена на Одлуката за извр-

шување на Буџетот за 2020 година, објавена 
во („Службен гласник на Општина Битола“, 
бр.25/19, 2/20) и тоа во членот 13 став 2 
алинеја 1 се менува и гласи: 

 За вработените во општинската админи-
страција: 

„- За останатите вработени во Општин-
ската администрација кои нeмаат статус на 
државни службеници земаат плата по УНР 
нето основата изнесува 5.717 денaри. 
Заради донесување на измени во Законот за 
минимална плата (Службен весник 
бр.75/20) и Уредба со законска сила за 
примена на Законот за минимална плата 
почнувајќи од месец јули 2020 година 
(Службен весник бр.88/20), коефициентот 
кај вработените кои земаат плата под 
минималната плата се менува од 3,70 се 
менува во 3,81“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-87/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка на 
Средното општинско училиште „Таки 

Даскало“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско училиште „Таки Даскало“ 
Битола за 2019 год., донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/95...64/18), а во врска 
со член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало“ Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало“ Битола за 2019 год., 
предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на 
Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка на Средното 
општинско техничко училиште „Ѓорги 
Наумов“ Битола за 2019 год., донесено на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95..... 64/18), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за 2019 

година 
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1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за 2019 
година, предложена од Училишниот одбор 
на Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на 
Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско медицинско училиште „Д-р 
Јован Калаузи“ Битола за 2019 год., доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....64/18), а во врска 
со член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско 
медицинско училиште „Д-р Јован 
Калаузи“ Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
2019 год., предложена од Училишниот 
одбор на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на 
Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско економско училиште „Јане 
Сандански“ Битола за 2019 год., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....64/18), а во врска 
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со член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански“ Битола за 

2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански“ Битола за 2019 
год., предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на 
Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Средното 
општинско земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ Битола за 2019 год., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....64/18), а во врска 
со член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско 
земјоделско училиште „Кузман 

Шапкарев“ Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
2019 год., предложена од Училишниот 
одбор на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка на 
Средното општинско училиште Гимназија 

„Јосип Броз Тито“ Битола за 2019 год. 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка на Средното 
општинско училиште Гимназија „Јосип 
Броз Тито“ Битола за 2019 год., донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 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. 08-741/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/95....64/18), а во врска 
со член 70 од Статутот на Општинта Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 

2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 2019 
год., предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско училиште Гимназија 
„Јосип Броз Тито“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Александар Турунџев“ с. Куку-

речани за учебната 2019/20 година 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Годишен Извештај за работата на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани за 
учебната 2019/20 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното обра-
зование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од Ста-
тутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

работата на ОУ „Александар Турунџев“  
с. Кукуречани во учебната 2019/20 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Александар Турунџев“ 
с. Кукуречани во учебната 2019/20 година, 
предложен од Училишниот одбор на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 давање 

согласност на Завршната сметка на  
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола  

за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
за 2019 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
за 2019 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на ОУ 

„Коле Канински“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Коле Канински“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за 
2019 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за 
2019 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола  

за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на Општи-
ната Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за 2019 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на ОУ 

„Кирил и Методиј“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр.161/19), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за 
2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за 
2019 год. предложена од Училишниот од-
бор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 

„Крсте Петков-Мисирков“ с.Бистрица за 
2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица за 
2019 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ 
с.Бистрица за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ 
с.Бистрица за 2019 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“ с.Бистрица.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на ОУ 

„Св. Климент Охридски“ Битола за 2019 
година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Завршната 

сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола за 2019 година,. предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на  
ОУ „Елпида Караманди“ Битола  

за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Елпида Караманди“ Битола за 2019 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 

гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
за 2019 година, предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на  
ОУ „Даме Груев“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Даме Груев“ Битола за 2019 год., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното 
образование („Службен весник на РСМ“ 
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бр.161/19), а во врска со член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2019 
година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2019 
година, предложена од Училишниот одбор 
на ОУ „Даме Груев“ Битола.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на  
ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Гоце Делчев“ Битола за 2019 год., доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 

точка 5 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Службен гласник на Опш-
тината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 
2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2019 
година, предложена од Училишниот одбор 
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на  
ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за 2019 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр.161/19), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за 
2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за 
2019 година, предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „ Ѓорги Суагрев“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на  
ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани 

за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани за 
2019 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образование 
(„Службен весник на РСМ“ бр.161/19), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Александар Турунџев“  
с. Кукуречани за 2019 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Александар Турунџев“ с. Ку-
куречани за 2019 год. предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Александар Ту-
рунџев“ с. Кукуречани. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка на  
ОУ „Стив Наумов“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ „Стив 
Наумов“ Битола за 2018 год., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 22.05.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 5 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за 
2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за 
2019 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишниот Извештај за 
работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола за учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен Извештај за работата на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен Извештај за 
работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола во учебната 2019/20 година, предло-
жен од Училишниот одбор на ОУ „Тодор 
Ангелевски“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола за учебната 
2020/21 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 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. 08-741/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
во учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
во учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Тодор Ангелев-
ски“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишниот Извештај за 
работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 

Битола за учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен Извештај за работата на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од Ста-
тутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола во учебната 2019/20 година, предло-
жен од Училишниот одбор на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Заклучокот за 

усвојување Годишната програма на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола за учебната 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма на ОУ 

„Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола за 

учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишен Извештај за работата на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола во учебната 2019/20 година, предло-
жен од Училишниот одбор на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Годишната Програма за работа 
на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола за учебната 
2020/21 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма за 
работа на ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Битола во учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
за работа на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола во учебната 2020/21 година, 
предложена од Училишниот одбор на ОУ 
„Св. Климент Охридски“ Битола.  

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за 

учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола  
во учебната 2019/20 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ 
Битола во учебната 2019/20 година, предло-
жен од Училишниот одбор на ОУ „Кирил и 
Методиј“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола за учебната 
2020/21 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во 
учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола 
во учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Мето-
диј“ Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Даме Груев“ Битола за учебната 

2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Даме Груев“ Битола за учебната 2019/20 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта 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 25.08.2020 
година, донесе 

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

работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во 
учебната 2019/20 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во 
учебната 2019/20 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Даме Груев“ Битола за учебната 

2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Даме Груев“ Битола за учебната 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Даме Груев“ Битола во 

учебната 2020/21 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Даме Груев“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 

учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Елпида Караманди“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишен Извештај за 
работата на ОУ „Елпида Караманди“ 
Битола во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Елпида Караманди“ 
Битола во учебната 2019/20 година, предло-
жен од Училишниот одбор на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма на ОУ „Елпида Кара-
манди“ Битола за учебната 2020/21 година, 
донесен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
во учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Елпида Караманди“ Би-
тола во учебната 2020/21 година, предло-
жена од Училишниот одбор на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 

2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 2019/20 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

 

 



ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  СТР. 19 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола 
во учебната 2019/20 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 

2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 

„Ѓорги Сугарев“ Битола за учебната 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 
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на ОУ „Стив Наумов“ Битола за учебната 
2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Стив Наумов“ Битола за учебната 2019/20 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола  
во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во 
учебната 2019/20 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Стив Наумов“ Битола за учебната 

2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ „Стив 
Наумов“ Битола за учебната 2020/21 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Стив Наумов“ Битола во 

учебната 2020/21 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Стив Наумов“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување Годишен Извештај за работата 
на ОУ „Коле Канински“ Битола за 

учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Коле Канински“ Битола за учебната 
2019/20 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образова-
ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19), 
а во врска со член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

работата на ОУ „Коле Канински“ Битола 
во учебната 2019/20 година 

 1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола 
во учебната 2019/20 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ 
Битола.  

 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната програма за работа 
на ОУ „Коле Канински“ Битола за 

учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната програма за работа на ОУ „Коле 
Канински“ Битола за учебната 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната програма за 

работа на ОУ „Коле Канински“ Битола во 
учебната 2020/21 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма 
за работа на ОУ „Коле Канински“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Гоце Делчев“ Битола за учебната 

2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Гоце Делчев“ Битола за учебната 2019/20 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 

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

работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во 
учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во 
учебната 2019/20 година, предложен од 
Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за учебната 

2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма заа работа на ОУ 
„Гоце Делчев“ Битола за учебната 2020/21 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола 
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(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во 

учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во 
учебната 2020/21 година, предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Крсте Петков-Мисирков“  

с. Бистрица за учебната 2019/20 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот Извештај за работата на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица за 
учебната 2019/20 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 

весник на РМ“ бр. 05/02) член 108 став 1 
точка 2 од Законот за основното образо-
вание („Службен весник на РСМ“ 
бр.161/19), а во врска со член 70 од Стату-
тот на Општинта Битола („Службен гласник 
на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ 
с. Бистрица во учебната 2019/20 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај 
за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисир-
ков“ с. Бистрица во учебната 2019/20 годи-
на, предложен од Училишниот одбор на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“  

с. Бистрица за учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица за 
учебната 2020/21 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СТР. 24 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 

работа на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“  
с. Бистрица во учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ 
с. Бистрица во учебната 2020/21 година, 
предложена од Училишниот одбор на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Годишната Програма за работа 
на ОУ „Александар Турунџев“  

с. Кукуречани за учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани за 
учебната 2020/21 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 49 став 7 и 
член 108 став 1 точка 2 од Законот за 
основното образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19), а во врска со член 70 
од Статутот на Општинта Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
25.08.2020 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ОУ „Александар Турунџев“  

с. Кукуречани во учебната 2020/21 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ОУ „Александар Турунџев“ с. 
Кукуречани во учебната 2020/21 година, 
предложена од Училишниот одбор на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Александар 

Турунџев“ с.Кукуречани за 2021 година  

 



ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  СТР. 25 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОУ „Александар Турунџев“ с. 
Кукуречани за 2021 година, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Александар 
Турунџев“ с.Кукуречани за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-139/1 од 
30.06.2020 год. на ОУ „Александар Турун-
џев“ с.Кукуречани за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Коле Канински“ 

Битола за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОУ „Коле Канински“ Битола за 
2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ОУ „Коле Канински“ 

Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-74/1 од 
09.07.2020 год. на ОУ „Коле Канински“ 
Битола за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Елпида Караманди“ 

Битола за 2021 година  

 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СТР. 26 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 
2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-193/1 од 
19.06.2020 год. на ОУ „Елпида Караманди“ 
Битола за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Стив Наумов“ Битола 

за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување на ОУ „Стив Наумов“ Битола 
за 2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Стив Наумов“ 
Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.03-74/5 од 
17.06.2020 год. на ОУ „Стив Наумов“ 
Битола за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ 

Битола за 2021 година  

 



ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 12  –  СТР. 27 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола за 2021 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 25.08.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-85/1 од 
10.06.2020 год. на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Даме Груев“ Битола 

за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2021 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 25.08.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Даме Груев“ 
Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.04-130/1 од 
25.06.2020 год. на ОУ „Даме Груев“ Битола 
за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Тодор Ангелевски“ 

Битола за 2021 година  

 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СТР. 28 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола за 
2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-192/1 од 
18.08.2020 год. на ОУ „Тодор Ангелевски“ 
Битола за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ОУ „Гоце Делчев“ Битола 

за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2021 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 25.08.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 84 од Законот за 

основното образование (,,Службен весник 
на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Гоце Делчев“ 
Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-151/1 од 
13.08.2020 год. на ОУ „Гоце Делчев“ Битола 
за 2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2020/21 година 
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните учи-
лишта на подрачјето на Општината Битола 
за учебната 2020/21 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 53 став 5 од Законот 

за основно образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 25.08.2020 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
основните училишта на подрачјето на 

Општината Битола за учебната  
2020/21 година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на 
подрачјето на Општината Битола за 
учебната 2020/2021 и тоа: 
1. Основно училиште ,,Елпида 

Караманди“ Битола следниве чисти 
паралелки: 
- III одделение – 4 паралелки 78 
ученици, 
- VI одделение – 4 паралелки 90 
ученици, 
- VIII одделение – 4 паралелка 77 
ученици, 
 
ПУ село Цапари: 
- VI одделение – 1 паралелка 4 ученици, 
- VII одделение – 1 паралелка 1 ученик, 
- VIII одделение – 1 паралелка 5 
ученици, 

- IX одделение – 1 паралелка 3 ученици 
 
ПУ село Доленци  
- од I до V oдделение – 3 паралелки 32 

ученици,  
 

2. Основно училиште ,,Даме Груев“ 
Битола следниве паралелки: 
- I одделение – I-a - 15, I-б - 15, I-в - 15, I-
г - 15, с.Долно Оризари I-1 – 15 ученици, 
с.Карамани I - 4 ученици  
- II одделение – с.Долно Оризари – II-1 - 
11 ученици  
- III одделение –III а - 19 ученици, 
с.Долно Оризари III-1 – 13 ученици  
- IV одделение – IV а – 18, IV-б – 16 
ученици, с.Долно Оризари IV-1 – 15 
ученици 
- V одделение – V в – 15 ученици, 
с.Долно Оризари V – 18 ученици 
- VI одделение – VI а – 16, VI в – 18, VI- 
г – 17 ученици, с.Долно Оризари VI-1 - 
14, VI-2 – 13 ученици; 
- VII одделение – VII б – 14, VII в – 12, 
VII г – 13 ученици, с.Долно Оризари VII-
1 - 9 ученици; 
- VIII одделение – VIII б – 15 ученици, 
с.Долно Оризари VIII-1 – 10, VIII-2 – 10 
ученици 
- IX одделение – IX a – 15 ученици, IX б 
– 15, IX в – 14 ученици, с.Долно Оризари 
IХ - 19 ученици 
 
- Во Подрачно училиште во с.Карамани 

комбинирани паралелки второ и трето 
одделение со 9 ученици, и четврто и петто 
одделение со 8 ученици. 

- Француски јазик изборен  
- VI одделение една паралелка со 9 
ученици во централно училиште и една 
во с.Долно Оризари со 7 ученици 
- VII одделение една паралелка со 12 
ученици во централно училиште и една 
во с.Долно Оризари со 9 ученици.  
- VIII одделение една паралелка со 10 
ученици 
- IX одделение една паралелка со 11 
ученици 
- Германски јазик изборен 
- VI одделение една паралелка со 7 
ученици во с.Долно Оризари  

 



  –  БРОЈ 12 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 27.08.2020 СТР. 30 

3. Основно училиште ,,Св. Кирил и 
Методиј,, Битола следниве паралелки: 
- I одделение – 2 паралелки со 38 
ученици 
- II одделение – 2 паралелки со 40 
ученици 
- III одделение – 2 паралелки со 46 
ученици 
- IV одделение – 2 паралелки со 43 
ученици 
- V одделение – 2 паралелки со 47 
ученици 
- VI одделение – 2 паралелки со 44 
ученици 
- VII одделение – 2 паралелки со 49 
ученици 
- VIII одделение – 2 паралелки со 53 
ученици 
- IX одделение – 3 паралелки со 47 
ученици 
 
ПУ село Логоварди: 
- I одделение – 1 паралелка со 5 ученици 
- II одделение – 9 ученици 
- III одделение – 4 ученици 
- IV одделение – 1 комбинирана 
паралелка (II-IV) - 5 ученици 
- V одделение – 1 комбинирана 
паралелка (III-V) со 8 ученици 
 

4. Основно училиште ,,Стив Наумов“ 
Битола, следниве чисти паралелки: 
- III одделение – 4 паралелки со 82 
ученици 
- V одделение – 4 паралелки со 97 
ученици 
- VI одделение – 4 паралелки со 96 
ученици 
- VII одделение – 4 паралелки со 87 
ученици 
- VIII одделение – 4 паралелки со 89 
ученици 
- IX одделение – 4 паралелки со 90 
ученици 
Вкупно 24 паралелки со 541 ученик 
 

5. Основно училиште „Гоце Делчев“ 
Битола следниве паралелки: 
- I-1 – 16 ученици, I-2 – 16 ученици, I-5 – 
17 ученици 
- II-1 – 12 ученици, II-2 – 12 ученици, II-3 
– 12 ученици и II-5 – 20 ученици 

- III-1 – 11 ученици, III-2 – 10 ученици, 
III-3 – 11 ученици и III-5 – 22 ученици 
- IV-1 – 15 ученици, IV-2 – 16 ученици, 
IV-5 – 15 ученици, IV-6 – 16 ученици 
- V-1 – 24 ученици, V-2 – 22 ученици, V-
5 – 14 ученици,  
- VI-1 – 18 ученици, VI-2 – 15 ученици, 
VI-5 – 16 ученици, VI-6 – 16 ученици, 
- VII-1 – 11 ученици, VII-2 – 15 ученици, 
VII-3 – 10 ученици, VII-5 – 11 ученици, 
VII-6 – 10 ученици 
- VIII-1 – 15 ученици, VIII-2 – 11 
ученици, VIII-3 – 17 ученици, VIII-5 – 10 
ученици, VIII-6 – 9 ученици 
- IX-1 - 16 ученици, IX-2 - 17 ученици, 
IX-3 – 22 ученици, IX-5 – 17 ученици, IX-
6 – 16 ученици. 
 

6. Основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола следниве паралелки: 
- I-1 – 17 ученици 
- I-2 – 20 ученици 
- I-3 – 18 ученици 
- I-4 – 20 ученици 
- II-1 – 27 ученици 
- II-2 – 27 ученици 
- II-3 – 27 ученици  
- II-4 – 27 ученици 
- III-1 – 23 ученици 
- III-2 – 20 ученик 
- III-3 – 21 ученици 
- III-4 – 20 ученици 
- IV-1 – 16 ученици 
- IV-2 – 19 ученици 
- VI-3 – 22 ученици 
- VI-4 – 18 ученици 
- V-1 – 17 ученици 
- V-2 – 21 ученици 
- V-3 – 18 ученици 
- V-4 – 17 ученици 
- VI-1 – 16 ученици 
- VI-2 – 16 ученици 
- VI-3 – 14 ученици 
- VI-4 – 16 ученици 
- VII-1 – 14 ученици 
- VII-2 – 17 ученици 
- VII-3 –15 ученици 
- VII-4 – 15 ученици 
- VIII-1 – 14 ученици 
- VIII-2 – 11 ученици 
- VIII-3 – 16 ученици 
- VIII-4 – 11 ученици 
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- IX-1 – 12 ученици 
- IX-2 – 9 ученици 
- IX-3 – 19 ученици 
- IX-4 – 7 ученици 
Посебни паралелки: 
- I - одделение (Во моментот нема 

запишано деца, во овие паралелки децата се 
запишуваат во август и септември) 

- II одделение - 4 ученици 
- III одделение – 2 ученици 
- IV одделение – 5 ученици 
- V одделение – 5 ученици 
- VI одделение – 6 ученици 
- VII одделение – 5 ученици 
- VII одделение – 5 ученици 
- IX одделение – 6 ученици 
 

7. Основно училиште ,,Коле Канински“ 
Битола следниве паралелки: 
- Прво одделение – 3 паралелки – 57 
ученици 
- Второ одделение – 3 паралелки – 52 
ученици 
- Трето одделение – 3 паралелки – 66 
ученици 
- Четврто одделение – 3 паралелки – 52 
ученици 
- Петто одделение – 3 паралелки – 73 
ученици 
- Шесто одделение – 5 паралелки – 83 
ученици 
- Седмо одделение – 5 паралелки – 93 
ученици 
- Осмо одделение – 5 паралелки – 92 
ученици 
- Деветто одделение – 4 паралелки – 86 
ученици 
 
Подрачно училиште село Буковски 
ливади 
- Прво одделение – 1 паралелка – 20 
ученици 
- Второ одделение – 2 паралелки – 30 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 17 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 18 
ученици 
- Петто одделение – 2 паралелки – 36 
ученици 
 
 

Подрачно училиште село Буково 
- Прво одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Шесто одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 5 
ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 
- Деветто одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 
 

8. Основно училиште ,,Александар 
Турунџев“ село Кукуречани – 
централно, следниве паралелки: 
- Прво одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелки – 5 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 2 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 14 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки – 21 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки – 29 
ученици 
- Осмо одделение – 2 паралелки – 28 
ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 26 
ученици 
 
Подрачно училиште село Габалавци 
- Комбинирана паралелка од трето и 
петто одделение – 2 ученици 
Подрачно училиште село Драгожани 
- Комбинирана паралелка од прво и 
четврто одделение – 5 ученици 
Подрачно училиште село Лопатица 
- 2 Комбинирани паралелки од второ до 
петто одделение – 12 ученици 
Подрачно училиште село Крклино 
- 2 Комбинирани паралелки од прво до 
петто одделение – 21 ученици 
Подрачно училиште село Црнобуки 
- Комбинирана паралелка од прво, второ, 
четврто и петто одделение – 15 ученици 
Подрачно училиште село Лисолај 
- Комбинирана паралелка од прво, трето, 
четврто и петто одделение – 8 ученици 
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9. Основно училиште ,,Крсте Петков 
Мисирков“ село Бистрица следниве 
чисти паралелки: 
- Прво одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Второ оддление – 1 паралелка – 4 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки – 36 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки – 39 
ученици 
- Осмо одделение – 2 паралелки – 21 
ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 38 
ученици 
- деца со посебни потреби – 2 
Подрачно училиште село Кравари: 
- Прво одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 12 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 
Подрачно училиште село Кишава-

наставен јазик албански 
- Шесто одделение – 1 паралелка – 17 
ученици 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 14 
ученици 
- Деветто одделение – 1 паралелка – 17 
ученици 
 
Комбинирани паралелки од I-V одде-

ление 
Подрачно училиште Олевени 
- IV-V одделение – 1 паралелка – 2 
ученици 
Подрачно училиште Барешани 
- III-IV-V одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 

Подрачно училиште Канино 
- IV-V одделение – 1 паралелка – 2 
ученици 
Подрачно училиште Оптичари 
- I-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
Подрачно училиште Егри 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 
12 ученици 
Подрачно училиште Породин 
- II-IV-V одделение – 1 паралелка – 5 
ученици 
Подрачно училиште Кременица 
- I-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
Подрачно училиште Лажец 
- I-III одделение – 1 паралелка – 3 
ученици 
Подрачно училиште Лажец (наставен 

јазик-албански) 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 
7 ученици 
Подрачно училиште Велушина 

(наставен јазик-албански) 
- I-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 
Подрачно училиште Острец (наставен 

јазик-албански) 
- I-III одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- IV-V одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 
Подрачно училиште Меџитлија 

(наставен јазик-албански) 
- I-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
Подрачно училиште Граешница 

(наставен јазик-албански) 
I-III - одделение – 2 паралелки – 19 
ученици 
IV-V одделение – 1 паралелка – 18 
ученици 
Подрачно училиште Жабени (наставен 

јазик-албански) 
- I-II-III одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 
Подрачно училиште Кишава (наставен 

јазик-албански) 
- I-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
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10. Основно училиште ,,Тодор 
Ангелевски“ Битола - централно 
следниве паралелки: 

- Прво одделение – 3 паралелки – 57 
ученици 
- Второ одделение – 3 паралелки – 66 
ученици 
- Трето одделение – 3 паралелки – 78 
ученици 
- Четврто одделение – 3 паралелки – 62 
ученици 
- Петто одделение – 3 паралелки – 78 
ученици 
- Шесто одделение – 4 паралелки – 81 
ученици 
- Седмо одделение – 4 паралелки – 76 
ученици 
- Осмо одделение – 5 паралелки – 84 
ученици 
- Деветто одделение – 4 паралелки – 61 
ученици 
Подрачно училиште Горно Оризари 
- Прво одделение – 2 паралелки – 23 

ученици 
- Второ одделение – 2 паралелки – 22 
ученици 
- Трето одделение – 2 паралелки – 22 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 21 
ученици 
- Петто одделение – 2 паралелки – 30 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки – 28 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки – 36 
ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 19 
ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 26 
ученици 
Подрачно училиште Стрелиште 
- Прво одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 11 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 12 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 15 
ученици 

11. Основно училиште д-р ,,Трифун 
Пановски“ Битола следниве 
паралелки: 

- Прво одделение – Ia – 15, Iб – 14 
ученици  
- Второ одделение – IIa-15, IIб – 14, 
- Трето одделение – IIIa – 16, IIIб – 16 
- Четврто одделение – IVa – 11, IVб – 13 
- Петто одделение – Va – /, Vб – 15 
- Шесто одделение – VIa – 16, VIб – 16  
- Седмо одделение – VIIa – 11, VIIб – 17 
- Осмо одделние – VIIIa – 18, VIIIб - 19 
- Деветто одделение – IXa – 16, IXб – 19 
ПУ село Братиндол 
- 1 паралелка комбинирана со 6 ученици 
(I одделение – 3 ученици, III одделение – 
2 ученици, V одделение – 1 ученик) 
ПУ село Трново 
- 1 паралелка комбинирана со 12 ученици 
(I одделение – 1 ученик, II одделение – 5 
ученици, III одделение – 4 ученици, IV – 
1 ученик, V – 1 ученик) 
ПУ село Дихово 
- 1 комбинирана паралелка со 5 ученици 
(II одделение – 1 ученик, III – 1 ученик, 
IV- 2 ученици, V одделение – 1 ученик ) 
ПУ село Брусник 
- 1 паралелка со 2 ученици (V одделение 
– 2 ученици) 
 

12. Основно училиште ,,Св. Климент 
Охридски“ Битола следниве 
паралелки: 

- II ( II-1 15 ученици, II-3 - 16 ученици, II-
4 - 14 ученици) 
- III ( III-1 18 ученици, III-3 - 17 ученици) 
- V (V-3 14 ученици, V-4 - 17 ученици) 
- VI ( VI- 5 - 15 ученици) 
- IX (IX-1 - 18 ученици) 
Француски јазик (изборен) – 3 паралелки 

(VI одделение 10 ученици,VII одделение 7 
ученици, VIII одделение 7 ученици) 

Италјански јазик (изборен) – 3 паралелки 
(VI, VII и VIII одделение – бројот на 
ученици е под 15) 

Класична култура на европската циви-
лизација (изборен) – 5 паралелки (VI 
одделение е со ученици под 15) 

Проекти од музичка уметност (изборен) 
– 3 паралелки и прокети од техничко 
образование (изборен) – 2 паралелки (VII 
одделение е со ученици под 15) 
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Проекти од ликовна култура - 5 пара-
лелки (VIII одделение е со ученици под 15) 

Истражување на родниот крај - 5 пара-
лелки (IХ одделение е со ученици под 15) 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2020/21 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 
училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2020/21 година, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 28, став 2 и 3 од 

Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/95...64/18) 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 25.08.2020 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 

средните училишта на подрачјето на 
Општината Битолаза учебната  

2020/2021 година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во средните училишта на 
подрачјето на Општината Битола и тоа: 

1. Средно општинско земјоделско учи-
лиште ,,Кузман Шапкарев“ Битола след-
ниве паралелки: 

- 1 паралелка од земјоделско ветеринарна 
струка со вкупно 8 ученици од образовните 
профили техничар за ветеринарна меди-
цина, техничар за агроменаџмент и 
техничар за фитомедицина. (прва година) 

- II-1 – 9 ученици - техничар за вете-
ринарна медицина и техничар за фито-
медицина.  

- III-1 – 6 ученици – техничар за 
агроменаџмент и ветеринарен техничар, III-
2 – 8 ученици - техничар за фармерско 
производство и техничар за хортикултура. 

- IV-1 - 10 ученици – ветеринарен тех-
ничар, фармерско производство и техничар 
за хортикултура и техничар за агроме-
наџмент. 

 
2. Средно општинско техничко учили-

ште ,,Ѓорѓи Наумов“ Битола следниве па-
ралелки: 

Паралелки од прва година: 
Машинска струка, техничар за компју-

терско управување - 19 ученици 
Машинска струка, Машински техничар / 

машинско-енергетски техничар – 19 уче-
ници 

Машинска струка, Машински техничар 
за моторни возила – 16 ученици 

Електротехничка струка, Електротехни-
чар енергетичар - 11 ученици 

Електротехничка струка, Техничар за ин-
дустриска мехатроника (дуално образова-
ние) - 10 ученици 

 
3. Средно општинско економско учи-

лиште ,,Јане Сандански“ Битола – со-
гласност за формирање на паралелки со 
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помалку од 34 ученици за економско-правна 
и трговска струка, образовен профил - 
асистент деловен администратор со 
тригодишно траење на образованието: 

- I – 5 клас – 24 ученици 
- II – 5 клас – 14 ученици 
- III – 5 клас – 22 ученици 
 
4. Средно општинско училиште Гим-

назија ,,Јосип Броз Тито“-Битола след-
ниве паралелки: 

Прва година 
- три групи за втор странски јазик фран-

цуски - 13, 12, 11 ученици 
- една група за втор странски јазик гер-

мански - 16 ученици 
Втора година 
- три групи за втор странски јазик фран-

цуски јазик - 12, 13, 15 ученици 
- една група за предметот Елементарна 

алгебра и геометрија - 12 ученици 
- една група за предметот Етика - 15 уче-

ници 
- една група за француски јазик (билин-

гвална настава) - 8 ученици 
Трета година 
- две групи за втор странски јазик – 

француски јазик – 12, 16 ученици 
- три групи за втор странски јазик – 

германски јазик 14, 14, 16 ученици  
- една група за настава во природно-

математичко подрачје, комбинација Б - 10 
ученици 

- една група за настава во општествено-
хуманистичко подрачје комбинација Б - 5 
ученици 

- една група за настава во јазично-умет-
ничко подрачје комбинација Б -7 ученици 

- една група за трет странски јазик гер-
мански - 10 ученици 

- една група за трет странски јазик фран-
цуски - 15 ученици 

Четврта година 
- три групи за втор странски јазик фран-

цуски јазик - `8, 9, 16 ученици 
- една група за втор странски јазик гер-

мански јазик – 15 ученици 
- една група за настава во природно-

математичко подрачје, комбинација А - 15 
ученици 

- една група за настава во општествено-
хуманистичко подрачје комбинација Б со 6 
ученици 

- една група за настава во јазично-умет-
ничко подрачје комбинација Б - 8 ученици 

- една група за трет странски јазик гер-
мански - 13 ученици 

- една група за трет странски јазик фран-
цуски - 6 ученици 

 
5. Средно општинско училиште „Таки 

Даскало“ Битола - согласност за форми-
рање на паралелки со помал број на 
ученици за сите години на образование во 
гимназиско и тригодишно и четиригодишно 
стручно образование. 

- формирање на помали групи за реали-
зирање на практична настава слободни 
часови во стручно образование и проектни 
активности во гимназиско образование. 

 
6. Општинско средно медицинско учи-

лиште „Д-р Јован Калаузи“ 
Се дава согласност за формирање пара-

лелки со помал број на ученици во прва 
година во образовни профили забен тех-
ничар, фармацевтски техничар, физиотера-
певтски техничар и гиниколошко-акушер-
ска сестра и се дава согласнот за форми-
рање на паралелки со помал број на 
ученици во втора, трета и четврта година, 
како и за формирање на помали групи за 
реализирање на практична и изборна 
настава во трета и четврта година. 

 
Член 2 

Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/55                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 давање согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Естреја Овадија-Мара“ Битола за 
2019 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13.....198/18) 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 25.08.2020 
година, донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола за 2019 година, предложена 
од Управниот одбор на Установата. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/56                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 
2019 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Мајски Цвет“ Битола за 2019 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр.23/13..198/18) 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 25.08.2020 година, 
донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 

Битола за 2019 година 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 
за 2019 година, предложена од Управниот 
одбор на Установата. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/57                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

престанување на важност на Одлуката за 
долгорочно домашно задолжување на 

Општина Битола во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги  

(MSIP) 

1. Ја објавувам Одлуката за престанување 
на важност на Одлуката за долгорочно 
домашно задолжување на Општина Битола 
во рамки на Проектот за подобрување на 
општинските услуги ( MSIP ), донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02 ) и член 70 
од Статутот на општина Битола ( Службен 
гласник на општина Битола бр.10/05, 17/08 
и 08/19), советот на Oпштина Битола на 
седницата одржана на ден 25.08.2020 
година, донесе: 

О Д Л У К А 
за престанување на важност на Одлуката 
за долгорочно домашно задолжување на 
Општина Битола во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги  
(MSIP) 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи 

Одлуката за долгорочно задолжување на 
Општина Битола во рамки на Проектот за 
подобрување на општинските услуги 
(MSIP) бр.09-112/24 од 29.08.2019 година 

објавена во “Службен гласник на Општина 
Битола“ бр.14/2019. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во “Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-87/58                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Стив Наумов“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Стив Наумов“ - Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола 
(,,Службен гласник на Oпштината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од 
Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
за давање на трајно користење без 

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Стив Наумов“ 

- Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000258, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000586, 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000617 и 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000270. 
 

Член 2 
Движните ствари предмет на оваа 

одлука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Стив Наумов“ Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-87/59                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ 
– с.Бистрица 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Крсте Петков Мисирков“ – с.Бистрица, 
донесено на седницата на Советот на 

Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Крсте Петков 

Мисирков“ – с. Бистрица 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000123, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000173, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000037, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000034,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000570,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000005,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000371,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000217,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000260,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000599, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000102,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000535,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000334,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000491,  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000588 

и 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000270.  
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 Член 2 
Движните ствари предмет на оваа 

одлука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Крсте Петков Мисирков“ с.Бистрица. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/60                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Тодор Ангелевски“ - 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 

општинска сопственост („Службен весник 
на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Тодор 

Ангелевски“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 
• ПП апарат- тип S9 со фабрички број 000263, 

 
Член 2 

Движните ствари предмет на оваа од-
лука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/61                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Даме Груев“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Даме Груев“ - Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 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. 08-741/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Даме Груев“ - 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000420, 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000791 и 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000398, 
 

Член 2 
Движните ствари предмет на оваа од-

лука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Даме Груев“ Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/62                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Коле Канински“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Коле Канински“ - Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Коле 

Канински“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000017, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000504, 
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• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000370, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000479  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000436  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000149 и  
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000233. 
 

Член 2 
Движните ствари предмет на оваа 

одлука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Коле Канински“ Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/63                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 

трајно користење без надоместок на 
движни ствари на Општина Битола за 

потребите на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
- Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Даме Груев“ - Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ бр. 
10/05 и 17/08) и член 44, став 1 од Законот 
за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 25.08.2020 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ОУ „Св. Климент 

Охридски“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000519, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000199, 
• ПП апарат - тип S6 со фабрички број 000212, 
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000033  
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000769  
• ПП апарат - тип S9 со фабрички број 000088 и  
• Хидрански црева Ф 50 – 22 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари предмет на оваа од-

лука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Св. Климент Охридски“ Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/64                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 
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(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 

2021 година  

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање на ЈП „Комуналец“ Битола за 2021 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 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 25.08.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола 
за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈП „Комуна-
лец“ Битола за 2021 година, бр. 01-453/3 од 
19.08.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/65                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 ЈППЈЛП Битола за  

2021 година  

 1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработување 
на ЈППЈЛП Битола за 2021 година, донесено 
на седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/64    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 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 (,,Службен 
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 25.08.2020 година, донесе 

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

за вработување на ЈППЈЛП Битола  
за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈППЈЛП Би-
тола за 2021 година, бр.01-205/1 од 
18.08.2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/66                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам 

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

усвојување на Иницијативата за измена и 
дополнување на Статутот на Општина 

Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијативата за измена и дополнување 
на Статутот на Општина Битола, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/65    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 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 25.08.2020 година, 
донесе 

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

и дополнување на Статутот на Општина 
Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за из-
мена и дополнување на Статутот на Опш-
тина Битола, во делот на облици за непо-
средно учество на граѓаните во одлучу-
вањето на општината – форуми на заедни-
цата, поднесена од група на советници.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а да се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/67                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Правилникот за 
изменување и дополнување на 

Правилникот за субвенционирање на 
домаќинствата во Општина Битола за 

набавка и монтажа на високоефикасни 
инвертер клима уреди 

1. Го објавувам Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот за 
субвенционирање на домаќинствата во 
Општина Битола за набавка и монтажа на 
високоефикасни инвертер клима уреди, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/66    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 16 став 1 
точка 2 и член 17 од Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 25.08.2020 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 
за изменување и дополнување на 

Правилникот за субвенционирање на 
домаќинствата во Општина Битола за 

набавка и монтажа на високоефикасни 
инвертер клима уреди  

Член 1 
Во Правилникот за субвенционирање на 

домаќинствата во Општина Битола за на-
бавка и монтажа на високоефикасни инвер-
тер клима уреди бр. 09-11/22 од 07.02.2020 
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година („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 2/20), во член 2 во ставот 1 
зборовите „во една од утврдените зони 
дадени во прилог 1 на овој правилник“ и 
зборовите „и Буџетот на Република Северна 
Македонија“ се бришат.  

По ставот 1 се додава нов став 2 кој 
гласи:  

„Првенство при распределбата на сред-
ствата за субвенционирање ќе имаат носи-
телите на домаќинства кои живеат во една 
од утврдените зони дадени во прилог 1 на 
овој правилник.“ 

Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 
3, 4, 5, 6 и 7. 

 
Член 2 

Во член 3 ставот 4 се менува и гласи:  
„Распределбата на средствата ќе се врши 

врз основа на уредна и комплетна докумен-
тација, според редоследот на аплицирање и 
според утврденото право на првенство 
согласно член 2 став 2 од овој правилник.“ 

 
Член 3 

Во член 4 ставот 1 се менува и гласи:  
„За спроведување на постапката по јав-

ниот повик, градоначалникот на Општина 
Битола формира комисија составена од 
петнаесет членови, од кои дванаесет чле-
нови од вработените во општинската адми-
нистрација и три членови од членовите на 
Советот на Општина Битола. Заради поефи-
касно спроведување на постапката, од сос-
тавот на комисијата може да се формираат 
три или повеќе поткомисии“.  

 
Ставот 4 се менува и гласи:  
„Печките на тврди и фосилни горива кај 

добитниците на субвенции ќе бидат одзе-
мени без надомест од Општина Битола, а 
собирањето на печките ќе биде извршено од 
страна на ЈКП Комуналец Битола или од 
страна на друго правно лице кое ќе биде 
избрано од Општина Битола.“ 

Во ставот 5 по зборовите „ќе го изгубат 
правото на субвенционирање“ се додаваат 
зборовите: „и ќе бидат должни да го вратат 
на Општина Битола износот на искорис-
тената субвенција“. 

 
 

Член 4 
Во член 5 во ставот 1 зборовите „трошо-

ците за монтажа“ се менуваат со зборовите 
„трошоците за набавка и монтажа“. 

 
Член 5 

Во член 6 ставот 1 се брише.  
Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите 

„високоефикасен инвертер клима уред“ се 
менуваат со зборовите „еден или повеќе 
високоефикасни инвертер клима уреди“. 

Ставот 3 кој станува став 2 се менува и 
гласи:  

„За високоефикасни инвертер клима 
уреди се сметаат инвертер клима уреди со 
работна температура за греење од минимум 
-15 целзиусови степени, со енергетска класа 
на ладење минумум А++ и енергетска класа 
на греење минимум А и со коефициент на 
ефикасност SEER миниум 6.0 и SCOP 
минимум 3.5.“ 

 
Член 6 

Во член 7 во ставот 2 зборовите „со 
сметко-потврда“ и зборовите „копија од 
испратницата, гарантниот лист и работниот 
налог за монтажата на уредот“ се бришат.  

Во ставот 3 зборовите „име и презиме на 
корисникот на субвенцијата, број на потвр-
дата за субвенција и сериски број на уредот 
што се набавува и монтира“ се заменуваат 
со зборовите „податоци за барателот на 
субвенцијата и податоци за уредот што се 
набавува“. 

 
Ставот 4 се менува и гласи:  
„Исплатата кон трговското друштво 

односно трговецот поединец ќе се врши на 
начин што 50% од износот на про-фак-
турата ќе се исплати по конечноста на 
решението за распределување на средствата 
за субвенционирање, а остатокот од 50% ќе 
се исплати во рок од 30 дена по приемот на 
фактурата, откако ќе биде извршена монта-
жата на уредот.“ 

 
Член 7 

Во член 8 ставот 1 се менува и гласи: 
„Пред исплатата на средствата корис-

никот на субвенцијата задолжително треба 
да достави до Општина Битола изјава заве-
рена на нотар дадена под материјална и 
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кривична одговорност дека се обврзува да ја 
предаде без надомест на Општина Битола 
печката на тврди или фосилни горива која 
што ја користел за затоплување на станбе-
ниот простор во кој живее неговото дома-
ќинство и дека во наредните три години по 
денот на монтажата на клима уредот нема 
да го демонтира истиот и нема да користи 
дрва, јаглен, фосилни или какви било други 
видови на нееколошки горива за затполу-
вање на станбениот простор во кој ќе биде 
монтиран уредот, како и дека е согласен во 
тој период од три години да се вршат 
контроли од страна на Општина Битола во 
станбениот простор во кој ќе биде монтиран 
уредот, а во спротивно дека е согласен да го 
врати на Општина Битола износот на 
искористената субвенција.“ 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот 
на донесувањето, а истиот ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/68                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 член во 
Училишниот одбор на СОЗУ „Кузман 

Шапкарев“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Училишниот 
одбор на СОЗУ „Кузман Шапкарев“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 25.08.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/67    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 88 став 2 и 5 од 
Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95...64/108) 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 
25.08.2020 година, донесе 

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

Училишниот одбор на СОЗУ „Кузман 
Шапкарев“ Битола 

1. Од Училишниот одбор на СОЗУ 
„Кузман Шапкарев“ Битола се разрешува:  

- Давор Гулевски 
СЕ ИМЕНУВА:  
Анита Главевска од с. Буково, дипло-

миран биотехнолог  
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-87/69                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 член на  
Надзорен одбор во ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член на Надзорен 
одбор во ЈП„Комуналец“, донесено на сед-
ницата на Советот на општината Битола 
одржана на 25.08.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/68    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 38/96 ....64/18) 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 25.08.2020 
година, донесе 

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

Надзорен одбор во ЈП „Комуналец“ 
Битола 

СЕ РАЗРЕШУВА, Стерјо Мушовски од 
член во Надзорниот одбор на ЈП „Комуна-
лец“ Битола,  

СЕ ИМЕНУВА лицето 
Јасминка Кочанковска од Битола Ул. 

„Козара“ бр. 22а, дипломиран психолог.  
2. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-87/70                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 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 Програмата за измени и 
дополнувања на Програмата за култура за 

2020 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнувања на Програмата за култура за 
2020 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
25.08.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-741/69    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.08.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 25.08.2020 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнувања на Програмата 

за  култура за 2020 година 

Член 1 
Се врши измена и дополнување на 

Програмата за култура за 2020 година и тоа: 
1. ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА 
ПРОГРАМАТА 

Заради пандемијата со Ковид 19 и про-
пратните ефекти од истата, голем број од 
културните манифестации во Битола не 
се одржаа, или се одржаа (ќе се одржат) 
со намален капацитет или онлајн. Заради 
сето ова предлагаме финансиските сред-
ства кои се ослободуваат, да се прена-
менат за културни настани кои се појаву-
ваат тековно и тоа: 

ИФФК „Брака Манаки“ – Интерна-
ционалниот Фестивал на Филмската 
Камера „Брака Манаки“ се одржува 
традиционално веке 40 години. 
Време на реализација: Септември 2020 
година 
Буџет: 400 000 денари и хотелско 
сместување за фестивалските гости 
Бидејќи нема да се одржи во класична 
форма, се намалува според барањето на 
ДФРМ на 220 000 денари. 
 
„Илинденски денови“ -
Интернационален Фестивал на 
традиционални народни песни и игри. 
Време на реализација: Јули 2020 година 
Буџет: 300 000 денари 
Се одржа со намалена програма и без 

гости, се намалува на 200 000 денари 
 
„Мал битолски Монмартр“ – Детско 
ликовно студио  
Време на реализација: Мај 2020 година 
Буџет: 250 000 денари 
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Се одржа со намалена програма и без 
гости, се намалува на 150 000 денари 
 
„Камера 300“-Фестивал на 
краткометражен аматерски документарен 
филм. 
Време на реализација: Ноември 2020 
година 
Буџет: 100 000 денари 
Бидејќи нема да се одржи во класична 
форма, се намалува на 80 000 денари 
 
Денот на Европа- Секоја година се 
одбележува со пригодна програма во 
соработка со Делгација на ЕУ во 
Македонија и училиштата од нашиот 
град. 
Време на реализација:Мај 2020 година 
Буџет: 20 000 денари 
Не се одржа. 
 
Чествување на патронот на Битола Св. 
Нектариј Битолски 
Време на реализација: Декември 2020 
година 
Буџет: 100 000 денари 
Бидејќи нема да се одржи во класична 
форма, се намалува на 30 000 денари 
 
Фестивал на монодрама - Театарски 
претстави 
Време на реализација: Мај 2020 година 
Буџет: 130 000 денари 
Не се одржа. 
 

Шекспир Фестивал- Интернационален 
театарски фестивал со учесници од 
Европа и светот. 
Време на реализација: Јуни 2020 година 
Буџет: 1 000 000 денари 
Не се одржа. 
 
Широк сокак во бело  
Време на реализација: Август 2020 
година 
Буџет: 300 000 денари 
Нема да се одржи 
 
Структурата на поединечните трошоци 

врз основа на прибирање понуди за 
соодветни културни настани., во рамките на 
вкупно предвидениот износ ќе ја предлага 
Комисија составена од општинската 
администрација, а истите ќе бидат одобрени 
од Градоначалникот ,  

 
Член 2 

Програмата за култура за 2020 година со 
измени и дополнувања влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-87/71                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
25.08.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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