
ПОНЕДЕЛНИК 14.12.2020 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 18  –  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 измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

Општина Битола за 2020 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2020 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 18, година LI 

Понеделник, 14.12.2020 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

пристапување кон измени и дополнување 
на Статутот на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за пристапу-
вање кон измени и дополнување на Ста-
тутот на Општина Битола, донесена на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 149 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), 
Советот на општина Битола, на седницата 
одржана на 11.12.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за пристапување кон измени и 

дополнување на Статутот на Општина 
Битола 

Член 1 
Се пристапува кон измени и допол-

нување на Статутот на Општина Битола 
 

Член 2 
Комисијата за статут и прописи на 

Советот на Општина Битола ќе изготви 
Предлог Одлука за измени и дополнување 
на Статутот на Општината и ќе ја достави 
до советот. 

 
 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола” 
Бр.09-147/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 

реконструкција на коловоз на локален пат 
за с.Брусник, с.Крклино до г.Оризари и 

с.Барешани со користење на средства од 
Меѓународна банка за обнова и развој-

Светска банка 

1. Ја објавувам Одлуката за рекон-
струкција на коловоз на локален пат за 
с. Брусник, с. Крклино до г. Оризари и 
с. Барешани со користење на средства од 
Меѓународна банка за обнова и развој-
Светска банка, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа член 11 став 4, член 22 став 4 

од Закон за локална самоуправа (,,Службен 
весник на РМ’’бр.5/02) член 16 и 70 од 
Статутот на Општина Битола (,,Службен 
гласник на Општина Битола’’ бр.10/05, 
17/08 и 08/19) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 11.12.2020 
година донесе 
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О Д Л У К А 
за реконструкција на коловоз на локален 

пат за с. Брусник, с. Крклино до 
г. Оризари и с. Барешани со користење на 
средства од Меѓународна банка за обнова 

и развој-Светска банка 

Член 1 
 Со ова одлука се утврдува листа со 

приоритет за реконструкција на коловоз на 
локалните патишта со користење на сред-
ства од Меѓународна банка за обнова и 
развој-Светска банка согласно договор за 
заем за проектот поврзување на локални 
патишта потпишан на 23.09.2019 помеѓу 
Министерство за финасии на РСМ и Меѓу-
народна банка за обнова и развој-Светска 
Банка и меморадум за разбирање помеѓу 
Министерство за транспорт и врски и 
Општина Битола. За реконструкција на ко-
ловоз на локалните патишта во населените 
места на Општина Битола: 

  
 - реконструкција на коловоз на локален 

пат од с. Крклино до с. г.Оризари. 
- реконструкција на коловоз на локален 

пат с. Брусник. 
 - реконструкција на коловоз на локален 

пат с. Барешани. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 усвојување 
сообраќајна студија и идеен сообраќаен 

проект со динамичка микроскопска 
симулација и организирање на режим на 

сообраќај во централно градско подрачје 
со граници на опфат (на север Булевар 

1ви Мај, на запад улица Кузман 
Јосифовски, на југ улица Солунска и исток 

улица 4 ти Ноември) 

1. Ја објавувам Одлуката за усвојување 
сообраќајна студија и идеен сообраќаен 
проект со динамичка микроскопска симула-
ција и организирање на режим на сообраќај 
во централно градско подрачје со граници 
на опфат (на север Булевар 1 ви Мај, на 
запад улица Кузман Јосифовски,на југ 
улица Солунска и исток улица 4 ти Ноем-
ври), донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 11.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа член 48 од Закон за градење 

(,,Сл.Весник на РМ“ бр.70/13..31/16) , член 
22 став 1 и точка 1 од Законот за локална 
самоуправа (,,Службен Весник“ бр.05/02) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05, 17/08 и 08/19),Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден на 
11.12.2020 година донесе 

О Д Л У К А 
за усвојување сообраќајна студија и идеен 

сообраќаен проект со динамичка 
микроскопска симулација и организирање 

на режим на сообраќај во централно 
градско подрачје со граници на опфат (на 

север Булевар 1 ви Мај, на запад улица 
Кузман Јосифовски,на југ улица Солунска 

и исток улица 4 ти Ноември) 

Член 1 
 Со ова одлука се усвојува сообрајќајна 

студија и идеен сообраќаен проект со 
динамичка микроскопска симулација и 
организирање на режим на сообраќај во 
централно градско подрачје на град Битола. 
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Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 прифаќање 

на отстапениот одземен предмет – товарно 
моторно возило со правосилна пресуда 
без надоместок на Општина Битола и 
давање на трајно користење на ЈОУ 

Зоолошка градина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на отстапениот одземен предмет – товарно 
Моторно возило со правосилна пресуда без 
надоместок на Општина Битола и давање на 
трајно користење на ЈОУ Зоолошка градина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 Oпштина Битола (,,Службен 
гласник на Oпштина Битола“ бр. 10/05, 
17/08 и 08/19), а во врска со член 1 од 
Решението за отстапување на одземен пред-
мет со правосилна пресуда на општина Би-
тола со бр.09-2982/2 од 16.10.2020 година, 
донесено од Агенцијата за управување со 

одземен имот -Скопје и член 1 од Одлуката 
за давање согласност на решението за отста-
пување на одземен предмет со правосилна 
пресуда на Општина Битола со бр.44-9778/4 
од 09.11.2020 година, донесена од Влада на 
Република Северна Македонија (Сл.Весник 
на РСМ бр.269 од 10.11.2020 година), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 11.12.2020 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на отстапениот одземен 
предмет – товарно моторно возило со 

правосилна пресуда без надоместок на 
Општина Битола и давање на трајно 
користење на ЈОУ Зоолошка градина 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го при-

фаќа во сопственост без надоместок 
одземениот предмет (товарно моторно 
возило) со правосилна пресуда, марка 
ФИАТ ДУКАТО, со број на шасија 
ZFA23000005199615, регистарски таблички 
GV 128 BT, отстапен со Решението за 
отстапување на одземен предмет со 
правосилна пресуда на општина Битола со 
бр.09-2982/2 од 16.10.2020 година, донесено 
од Агенцијата за управување со одземен 
имот на РСМ-Скопје и Одлуката за давање 
согласност на решението за отстапување на 
одземен предмет со правосилна пресуда на 
Општина Битола со бр.44-9778/4 од 
09.11.2020 година, донесена од Влада на 
Република Северна Македонија (Сл.Весник 
на РСМ бр.269 од 10.11.2020 година). 

 
 Член 2 

Општина Битола му ја дава на трајно 
користење без надоместок подвижната 
ствар – товарно моторно возило марка 
ФИАТ ДУКАТО, со број на шасија 
ZFA23000005199615, регистарски таблички 
GV 128 BT на ЈОУ Зоолошка градина 
Битола со вредност од 200.000,00 денари. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на опш-
тина Битола да склучи договор со кој 
подетално ќе се регулира начинот на 
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користење на стварта од член 2 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 

времено користење со надоместок на 
простории-канцеларии, сопственост на 
Општина Битола во обејкт на УЗ „Вељко 
Влаховиќ“ на Државната инспекција за 

труд Скопје ПЕ Битола  

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
времено користење со надоместок на 
простории канцеларии, сопственост на 
Општина Битола во обејкт на УЗ „Вељко 
Влаховиќ“ на Државната инспекција за труд 
Скопје ПЕ Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија 
бр.05/02), член 21 став (1) од Законот за 
користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 2/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 
и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Оштина 
Битола на седницата одржана на 11.12.2020 
година, донесе следнава 

О Д Л У К А 
за давање на времено користење со 

надоместок на простории-канцеларии, 
сопственост на Општина Битола во обејкт 

на УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната 
инспекција за труд Скопје ПЕ Битола  

Член 1 
Со оваа Одлука на Државната инспекција 

за труд Скопје ПЕ Битола, му се дава на 
времено користење на 5 (пет) години, 
просторија – канцеларија бр.4 со површина 
од 16,08 м2, канцеларија бр.6 со површина 
од 14,03м2, канцеларија бр.7 со површина 
од 15,73м2 и канцеларија бр.11 со површина 
од 14,12м2 во објектот на УЗ „Вељко 
Влаховиќ“ на ул.„Крушевска“ бр.5 Битола, 
сопственост на Општина Битола кој се 
наоѓа на КП 16577 запишан во ИЛ бр.11531 
КО Битола 3.  

 
Член 2 

Надоместокот ќе се определи од страна 
на овластен проценител, согласно Законот 
за процена. 

 
Член 3 

Се овластува градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со кој 
подетално ќе се регулира начинот на 
користење на објектот од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, истата ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-147/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 извештајот од Комисијата 
за проценка на штети од елементарни 

непогоди во Општина Битола настанати од 
невремето, пороен дожд на ден 04 јули 

2020 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на извештајот од Комисијата за проценка на 
штети од елементарни непогоди во 
Општина Битола настанати од невремето, 
пороен дожд на ден 04 јули 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 11.12.2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 
08/19), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 11.12.2020 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на извештајот од 

Комисијата за проценка на штети од 
елементарни непогоди во Општина Битола 
настанати од невремето, пороен дожд на 

ден 04 јули 2020 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Коми-
сијата за проценка на штети од елементарни 
непогоди во Општина Битола настанати од 
невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 работа на 

Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата на Општина 

Битола за 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на соо-
браќајот на патиштата на Општина Битола 
за 2021 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
11.12.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 ден 11.12.2020 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на 
Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата на Општина 

Битола за 2021 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на Општинскиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата на Општина 
Битола за 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-147/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 2020 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
за 2020 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 11.12.2020 година, 
донесе 

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

за вработување на ОУ „Елпида 
Караманди“ Битола за 2020 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-309/1 од 
29.07.2019 година на ОУ „Елпида Кара-
манди“ Битола за 2020 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 „Трифун Пановски“ 

Битола за 2021 година  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за врабо-
тување на ОУ „Трифун Пановски“ Битола 
за 2021 година, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
11.12.2020 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 11.12.2020 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ОУ „Трифун Пановски“ 

Битола за 2021 година  
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1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-181/1 од 
14.08.2020 година на ОУ „Трифун Панов-
ски“ Битола за 2021 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-147/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 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 
времено користење на недвижен имот 

просторија во објект на Урбаната 
Заедница „Панде Кајзеро„ сопственост на 
Општина Битола на  JЗУ Центар за јавно 

здравје Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
времено користење на недвижен имот 
просторија во објект на Урбаната Заедница 
„Панде Кајзеро„ сопственост на Општина 
Битола на JЗУ Центар за јавно здравје 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 11.12.2020 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1110/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.12.2020 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 локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија 
бр.05/02), член 21 став (1) од Законот за 
користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 

општинска сопственост („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 2/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19 
и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Оштина 
Битола на седницата одржана на 11.12.2020 
година, донесе следнава 

О Д Л У К А 
за давање на времено користење на 

недвижен имот просторија во објект на 
Урбаната Заедница „Панде Кајзеро„ 

сопственост на Општина Битола на JЗУ 
Центар за јавно здрвје Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука на ЈЗУ „Центар за јавно 

Здравје“ Битола, му се дава на времено 
користење недвижниот имот простории во 
објект на Урбаната Заедница „Панде 
Кајзеро„ кој се наоѓа на ул.„15ти Корпус “ 
бб Битола, запишан на КП бр.15989, ИЛ 
бр.95538 за КО Битола 3 со намена В4-8, 
сопственост на Општина Битола. 

 
Член 2 

 Просторијата од член 1 од ова Одлука се 
дава на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје без 
надоместок а заради брзи тестирања пртив 
КОВИД 19. 

 
Член 3 

Се овластува градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со кој поде-
тално ќе се регулира начинот на користење 
на просториите од член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општина Битола“. 
Бр.09-147/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.12.2020 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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О Д Л У К А за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Битола за 
2020 година .............................................................. 1 
О Д Л У К А за пристапување кон измени и 
дополнување на Статутот на Општина Битола ... 2 
О Д Л У К А за реконструкција на коловоз на 
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Г. Оризари и с. Барешани со користење на 
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О Д Л У К А за давање на времено користење 
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сопственост на Општина Битола во обејкт на 

УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната 
инспекција за труд Скопје ПЕ Битола .................. 5 
З А К Л У Ч О К за усвојување на извештајот 
од Комисијата за проценка на штети од 
елементарни непогоди во Општина Битола 
настанати од невремето, пороен дожд на ден 
04 јули 2020 година ................................................. 6 
З А К Л У Ч О К за усвојување Програмата за 
работа на Општинскиот совет за безбедност 
на сообраќајот на патиштата на Општина 
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Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Годишниот план за вработување на ОУ 
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Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Годишниот план за вработување на ОУ 
„Трифун Пановски“ Битола за 2021 година ......... 7 
О Д Л У К А за давање на времено користење 
на недвижен имот просторија во објект на 
Урбаната Заедница „Панде Кајзеро„ 
сопственост на Општина Битола на JЗУ 
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