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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 Програмата за поставување 
на модуларен Ковид центар во дворот на 
Клиничка Болница во Битола, Општина 

Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за поставување на модуларен 
Ковид центар во дворот на Клиничка 
Болница во Битола, Општина Битола, 
донесена на Вонредната седница на Советот 
на општината Битола одржана на 27.11.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1066/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.11.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр.5/02) 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 Вонредната седница 
одржана на 27.11.2020 година, донесе 

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

поставување на модуларен Ковид центар 
во дворот на Клиничка Болница во Битола, 

Општина Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за поста-
вување на модуларен Ковид центар во 
дворот на Клиничка Болница во Битола, 
Општина Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-146/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.11.2020 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 
донација во вид на услуги и добра на ЈЗУ 

Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за изградба на модуларна градба 

за вршење на здравствена дејност – 
КОВИД центар 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
донација во вид на услуги и добра на ЈЗУ 
Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за изградба на модуларна градба за 
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вршење на здравствена дејност – КОВИД 
центар, донесена на Вонредната седница на 
Советот на општината Битола одржана на 
27.11.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1066/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
27.11.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/08 и 
8/19), а во врска со член 7 став 1, член 8 
став 1 и член 10 став 1 алинеја 2 од Законот 
за донации и за спонзорства во јавните 
дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 
153/15), Советот на Општината Битола на 
Вонредната седница одржана на 27.11.2020 
година донесе 

О Д Л У К А 
за давање на донација во вид на услуги и 

добра на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола за изградба на 

модуларна градба за вршење на 
здравствена дејност – КОВИД центар 

Член 1 
Со ова одлука се дава донација во вид на 

услуги и добра на ЈЗУ Клиничка болница 
„Д-р Трифун Пановски“ Битола за изградба 
на модуларна градба за вршење на 
здравствена дејност – КОВИД центар. 

 
Член 2 

Услугите и добрата што се предмет на 
оваа донација опфаќаат:  

– ископ на земја 3-та категорија со уто-
вар и транспорт до 6,5 км;  

– набавка, транспорт и вградување на 
тампонски материјал Д-20 см; 

– набавка, транспорт и вградување на 
мали бетонски рабници 8/15 на подлога од 
бетон; 

– набавка, транспорт и монтажа на беха-
тон плочки со сива боја со Д=8см на под-
лога од ризла со Д=4см завршно фугирани 
со филер; 

– набавка, транспорт и вградување на 
бетонски монтажни канафки за одводну-
вање до Д=8см и ширина од 40см поставени 
на бетонска основа и  

– други услуги и добра кои што ќе бидат 
потребни за уредување на земјиштето за 
изградба на модуларната градба од членот 1 
на оваа одлука. 

 
Член 3 

Проценетата вкупна вредност на 
донацијата во услугите и добрата што се 
предмет на овој договор изнесува 
2.500.000,00 денари. 

Точната вредност на донацијата ќе биде 
утврдена по целосното извршување на 
услугите и вградувањето на добрата. 

 
Член 4 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со ЈЗУ 
Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за донацијата која што е предмет на 
оваа одлука. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-170/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.12.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

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

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 

 


	С О Д Р Ж И Н А
	Издавач: Општина Битола
	Буџет на Општина Битола

