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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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општината Битола во 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општината Битола во 2021 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

Врз основа на член 22 точка 9 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола” бр.10/05; 
бр.17/08; бр.08/19; бр.14/20 и 19/20), а во 
врска со член 94 став (4) од Законот за 
градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ” бр.15/15; бр.98/15; бр.193/15; 
бр.226/15; бр.31/16; бр.142/16; бр.190/16 и 
бр.275/19), Советот на Општина Битола, на 
својата седница, одржана на ден 18.02.2021 
година, донесе: 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнување на Програмата 
за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2021 

година 

1. Во Програмата за уредување на гра-
дежно земјиште на подрачјето на Општина 
Битола за 2021 година („Службен Гласник 
на Општина Битола“ бр.20/2020) се вршат 
измени и дополнувања во делот на Пла-
нирани расходи за реализација на Про-
грамата за утврдување на градежно зем-
јиште за 2021 година и после извршените 
измени истите гласат: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 
излегува по потреба 

 
www.bitola.gov.mk 

 
Број 2, година LII 

Вторник, 23.02.2021 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2021 година 

 
 

Ред. 
бр. 

Програма Буџет Ставка 
Планирани работи за 
изведување 

Буџет 
2021 

I Измени и 
дополнување 

Родов  
аспект 

1. ЈД0 
Основен 
буџет 

482120 
Изградба на улици, 
патишта и автопати 

21.308.015,00 23.183.091,00  

1.1    ул.„Љубојно“ 2.279.847,00 4.154.923,00 √ 

1.2    
Изградба на паркинг 
простор во АРМ 1 

2.500.000,00 2.500.000,00  

1.3    
Лок.пат од с.Кажани до с. 
Маловишта I фаза 

16.528.168,00 16.528.168,00  

        

2. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482320 

Изградба на с-ми за 
одведување и 
пречистување на отпадни 
води 

11.047.587,00 11.047.587,00  

2.1    
Секундарна мрежа за 
колектор Б.чешма-Ц.петли 

1.847.587,00 1.847.587,00  

2.2    
Мал Парис – покривање на 
отворениот канал 

2.000.000,00 2.000.000,00  

2.3    ул.„16-та“ 7.200.000,00 7.200.000,00  
       

3. РА 
Фосилни 
гориви 

482320 

Изградба на с-ми за 
одведување и 
пречистување на 
отпадни води 

5.552.413,00 5.552.413,00  

3.1    
Секундарна мрежа за 
колектор Б.чешма-Ц.петли 

5.552.413,00 5.552.413,00  

        

4. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482720 
Изградба на капацитети 
за водоснабдување 

309.156,00 309.156,00  

4.1    
Изградба на доводен 
цефковод до населбата под 
с.Брусник 

309.156,00 309.156,00  

        

5. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482920 Изградба на други објекти 32.482.501,00 33.264.501,00  

5.1    
Изградба на рампи за лица 
со попреченост 

1.000.000,00 1.000.000,00 √ 

5.2    
Изградба на настрешници 
во функција на објект во 
пазарот 

15.410.236,00 15.410.236,00  

5.3.    
Изградба на излетничко 
место во с. Лопатица 

6.071.265,00 6.071.265,00 √ 

5.4    Адреналински парк 3.700.000,00 3.700.000,00  

5.5    
Детски забавен парк кај 
малото училиште „Даме 
Груев“ 

1.158.000,00 1.000.000,00 √ 

5.6    
Детски забавен парк кај 
објектот на УЗ„Кочо 
Десано“ 

790.000,00 1.200.000,00 √ 

5.7    
Детски забавен парк кај 
хотел „Битола“ 

720.000,00 600.000,00 √ 

5.8    
Детски забавен парк кај 
зградите на ул.„Мирка 
Гинова“ 

1.350.000,00 2.000.000,00 √ 

5.9    
Детски забавен парк кај 
паркчето „Стив Наумов“ 

780.000,00 780.000,00 √ 

5.10    
Детски забавен парк кај 
ул.„Смилевски Конгрес“ 

1.503.000,00 1.503.000,00 √ 
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6. ГД0 Основенбуџет 482820 
Изградба на капацитети 
во енергетиката 

3.875.000,00 3.875.000,00  

6.1    
Изградба на 
трафостаница кај стадион 
под „Тумбе Кафе“ 

3.875.000,00 3.875.000,00  

        

7. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 Надзор над изградбата 1.600.000,00 1.600.000,00  

        
    ВКУПНО I: 76.174.672,00 78.831.748,00  
        

8. ЈД0 
Основен 
буџет 

482130 
Реконструкција/ 
Рехабилитација на улици, 
патишта и автопати 

152.290.289,00 148.631.213,00  

8.1    ул.„ Д. Илиевски Мурато“ 9.800.000,00 9.800.000,00  
8..2    ул.„Рузвелтова“ 5.985.120,00 5.985.120,00 √ 
8.3    ул.„Партизанска“ 18.380.872,00 18.380.872,00 √ 
8.4    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 3.868.315,00  

8.5    
Санација со гранитни 
полчки (Широк сокак и 
Стара чаршија) 

1.500.000,00 1.500.000,00 √ 

8.6    Рехабилитација на улици 4.000.000,00 5.675.726,00  

8.7    
Санација на тротоари и 
улици со бехатон 

10.000.000,00 10.000.000,00 
 

8.8    
Санација на коловози со 
тампон 

1.500.000,00 1.500.000,00  

8.9    Санација на ударни дупки 2.000.000,00 2.000.000,00  

8.10    
Реконструкција на дел од 
коловоз заради лизгање на 
земјиште с.Ореово 

4.000.000,00 4.000.000,00  

8.11    
Рехабилитација на 
ул.„Смилевски конгрес“ со 
ул.„Младински Бригади“ 

12.196.000,00 6.861.198,00  

8.12    
Рехабилитација на 
ул.„Херцеговина“ 

239.000,00 239.000,00  

8.13    
Рехабилитација на 
ул.„Широка“ 

761.000,00 761.000,00  

8.14    
Изградба на локален пат за 
с. Острец 

17.457.746,00 17.457.746,00  

8.15    
Изградба на локален пат за 
с.Барешани 

7.433.735,00 7.433.735,00  

8.16    ул.„Тошо Даскало“ 8.401.314,00 8.401.314,00  
8.17    ул.„Македонска фаланга“ 13.910.030,00 13.910.030,00  
8.18    ул.„Цане Василев“ 4.830.985,00 4.830.985,00  
8.19    ул.„Ари Ангеловски“ 3.170.734,00 3.170.734,00  
8.20    ул.„Кленовец“ 8.222.276,00 8.222.276,00  
8.21    ул.„Пробиштип“ 1.961.777,00 1.961.777,00  
8.22    ул.„Ѓорѓи Ѓорѓиев Џоџа“ 1.671.385,00 1.671.385,00  

8.23    
улица на Тумбе кафе до 
ЗОО 

11.000.000,00 11.000.000,00 √ 

       

9. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482330 

Реконструкција на с-ми за 
одведување и 
пречистување на отпадни 
води 

31.925.728,00 32.912.728,00  

9.1    ул.„Рузвелтова“ 1.805.510,00 2.105.510,00 √ 
9.2    

ул.„Булевар 1-ви мај“ 
(десна страна) 

3.766.983,00 2.452.125,00 
 

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

9.4    
Приклучоци на мешовита 
канализациона мрежа на 
ул.„Илинденска“ 

5.347.858,00 5.347.858,00  

9.5    
Машинско чистење на 
канали 

1.500.000,00 1.500.000,00  

9.6    
Чистење на корито на 
р.Драгор 

1.500.000,00 1.500.000,00  

9.7    Санации на канализациони 760.000,00 760.000,00  
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мрежи, решетки и 
сливници 

9.8    
Покривање на канал на 
р.Курделец –СТУ9 

1.700.000,00 1.700.000,00  

9.9    
Санација на решетки и 
сливници 

2.500.000,00 2.500.000,00  

9.10    ул.„Македонска Фаланга“ 1.796.860,00 1.796.860,00  
9.11    ул.„Цане Василев“ 4.530.336,00 4.530.336,00  
9.12    ул.„Тошо Даскало“ 3.680.405,00 4.240.405,00  
9.13    ул.„Пробиштип“ 827.463,00 827.463,00  
9.14    ул.„Ѓорги Ѓоргиев Џоџа“ 862.435,00 862.435,00  

9.15    
Септичка јама и дренажа 
во ОУ во с.Црнобуки 

699.775,00 699.775,00  

9.16    
Канализационен приклучок 
на ОУ во с.Крклино 

77.927,00 77.927,00  

9.17    

Чистење на р. Курделец од 
мостот на ул.„Јонче 
Мурџевски“ до 
Трафистаницата 

570.176,00 570.176,00  

9.18    
Канализационаен приклучок 
на објект УЗ„Кочо 
Десано“ 

0,00 27.000,00  

9.19    
Дренажа - спортска сала 
кај кугланата 

0,00 100.000,00  

        

10. ЈИ0 Донации 482330 

Реконструкција на с-ми за 
одведување и 
прочистување на отпадни 
води 

68.450,00 68.450,00  

10.1    
Санација на одвод на 
постоечки чешми во 
населба Баир 

68.450,00 68.450,00  

        

11. РА 
Фосилни 
гориви 

482330 

Реконструкција на с-
ми за одведување и 
пречистување на 
отпадни води 

8.807.049,00 8.807.049,00  

11.1    ул.„Крсте Мисирков“ 1.314.858,00 0,00  
11.2    ул„Ари Ангелески“ 2.057.800,00 2.057.800,00  
11.3    ул.„Кленовец“ 5.434.391,00 5.434.391,00  

11.4    
ул.„Булевар 1-ви мај“ 
(десна страна) 

0,00 1.314.858,00  

        

12. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482730 
Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

13.470.065,00 13.485.065,00  

12.1    
Приклучоци за водоводна 
мрежа на ул.„Илинденска“ 

3.647.101,00 3.647.101,00  

12.2    ул.„Македонска Фаланга“ 342.179,00 342.179,00  
12.3.    ул.„Цане Василев“ 2.478.391,00 2.478.391,00  
12.4    ул.„Тошо Даскало“ 944.566,00 944.566,00  
12.5    ул„Ари Ангелески“ 978.438,00 978.438,00  

12.6.    ул.„Кленовец“ 2.307.733,00 2.307.733,00  

12.7    ул.„Пробиштип“ 1.294.869,00 1.294.869,00  
12.8    ул.„Ѓорѓи Ѓорѓиев Џоџа“ 989.065,00 989.065,00  

12.9    
Приклучо на водоводна 
мрежа во излетничко 
место с.Лисолај 

10.165,00 10.165,00  

12.10    
Монтажа и приклучок на 
водоводна мрежа кај 
Стадионот 

127.558,00 127.558,00  

12.11    
Санација на водоводна 
мрежа на крак на 
ул.„Прогрес“ 

350.000,00 350.000,00  

12.12    
Водоводен приклучок на 
објект УЗ„Кочо Десано“ 

0,00 15.000,00  
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13. ЈГ0 Донации 482730 
Реконструкција на 
капацитети за 
водоснабдување 

48.153,00 48.153,00  

13.1    
Санација на постоечки 
чешми во населба Баир 

48.153,00 48.153,00  

        

14. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482930 
Реконструкција на други 
објекти 

23.635.515,00 23.635.515,00  

14.1    
Услуга од градежни 
машини 

800.000,00 800.000,00 
 

14.2    
Градежно-занаетчиски 
работи заедно со градежни 
материјали 

8.000.000,00 8.000.000,00  

14.3    
Реконструкција на два 
железнички премини 

3.000.000,00 3.000.000,00  

14.4    
Реконструкција на 
спортски терен во ОУ 
„Тодор Ангелевски“ 

4.000.000,00 4.000.000,00  

14.5    
Промена на дограма и 
оипшивки во ОУ„Елпида 
Караманди“ 

450.000,00 450.000,00  

14.6    
Ограда околу игралиштето 
во с.Лажец 

200.000,00 200.000,00  

14.7    
Санација на кровот во 
ОУ„Тодор Ангѓлески“ 

4.322.340,00 4.322.340,00  

14.8    
Санација на кровот на 
објектот на МЗ во с. 
Ротино 

600.000,00 600.000,00  

14.9    
Санација на објект на УЗ 
„Кочо Десано“ 

873.714,00 873.714,00 
 

14.10    
Санација на објект на УЗ 
во с. Кукуречани 

1.389.461,00 1.389.461,00  

        

15. ГД0 
Основен 
буџет 

482830 
Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

2.000.000,00 2.000.000,00  

15.1    
Одржувње на с-ми за 
греење во објекти на О.Б-
ла 

2..000.000,00 2..000.000,00  

        

16. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 Надзор над изградбата 2.000.000,00 2.000.000,00  

        
    ВКУПНО II: 234.245.249,00 231.588.173,00  
        
    ВКУПНО I+II: 310.419.921,00 310.419.921,00  

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

гласник на Општина Битола. 
 

Бр.09-11/3                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измена на 
Програмата за туризам за 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измена на 
Програмата за туризам за 2021 година, до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 18.02.2021година. 

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

Бр. 08-188/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола, 
на својата седница, одржана на ден 
18.02.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена на Програмата за туризам на 

Општина Битола за 2021 година 

Се врши измена на Програма за туризам 
за 2021 година во ПРИЛОГ за следните 
буџетски ставки: 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

Реден број 2, шифра 742115 Приходи од 
ЕУ наместо 10.812.979,00 денари се врши 
измена со 

22.744.711,00 денари. 
Се додава реден број 3, шифра 742114 

аванс за реализирање на активностите 
1.416.887,00 денари. 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

Се врши измена во реден број 3.1.8, 
Програма Г2 (482130) расход Програма ЈД  

(Капитални расходи) Реконструкција на 
улици и патишта наместо сумата од 
7.853.907,00 

Денари, се става сумата од 9.515.172,00 
денари, што е зголемување од 1.661.265,00 
денари 

Се додава ставка со реден број 3.1.10, 
Програма Г2 (464990) разни трансфери – 
трансфери до 

партнери во проектот, со сума од 
11.687.354,00 денари 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за еко-
номски развој и Одделението за економски 
развој при Секторот за економски развој, 
јавни дејности и информатичка технологија 
на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 
годината, односно до донесување на 
Програмата за 2020 г. 

Бр.09-11/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 I 19/20), 
донесувам 

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

усвојување на Програмата за превенција 
на детско престапништво за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Програмата за превенција на детско 
престапништво за 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 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. 08-188/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 158 и 159 од Законот 

за правда за децата („Службен весник на 
РМ“ бр.148/13), член 36 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, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 
18.02.2021год., донесе 

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

превенција на детско престапништво за 
2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за превен-
ција на детско престапништво за 2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

Бр.09-11/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 2021 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2021 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2021 година 

1. Ја објавувам Одлуката за проширување 
на средствата на Буџетот на Општина 
Битола за 2021 година, донесена на 

седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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, 08/19, 14/20 и 
19/20), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за пренамена на 
остатокот на средствата добиени согласно 
Одлуката за кофинасирање на проектот: 

Промена на дограма и кровна конструкција 
на СОТУ „Ѓорѓи Наумов “- Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за пренамена на 
остатокот на средствата добиени согласно 
Одлуката за кофинасирање на проектот: 
Промена на дограма и кровна конструкција 
на СОТУ ,,Ѓорѓи Наумов “- Битола, 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20) а во врска со донесената 
Одлука од страна на Општина Битола со 
бр.09-41/17 од 21.05.2020 година, за 
кофинасирање на проектот: Промена на 
дограма и кровна конструкција на СОТУ 
,,Ѓорѓи Наумов’’- Битола Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година донесе 

О Д Л У К А 
за пренамена на остатокот на средствата 

добиени согласно Одлуката за 
кофинасирање на проектот: Промена на 
дограма и кровна конструкција на СОТУ 

„Ѓорѓи Наумов “- Битола 

Член 1 
Со ова Одлука се утврдува пренамена на 

остатокот на финасиските средства од 
кофинасирањето на проектот: Промена на 
дограма и кровна конструкција на 
СОТУ,,Ѓорги Наумов’’-Битола да бидат 
пренаменети за реконструктивни зафати во 
училиштето СОТУ,,Ѓорги Наумов’’-Битола. 

 
Член 2 

 Средствата од членот 1 од оваа одлука и 
остатокот на средства кои ќе бидат 
пренаменети се обезбедени од буџетот на 
Општина Битола од 2020 година. 

 
Член 3 

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

Бр.09-11/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општините Битола, 
Могила и Новаци за основање на 

заедничко јавно претпријатие за вршење 
на превоз на патници 

1. Ја објавувам Одлуката за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
општините Битола, Могила и Новаци за 
основање на заедничко јавно претпријатие 
за вршење на превоз на патници, одржана 
на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија„, бр. 
79/09), член 14 став (1) и (2), член 36 став 
(1) точка 4 и точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ”, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола седницата оддржана на 18.02.2021 
година, донесе: 

О Д Л У К А  
за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општините Битола,  
Могила и Новаци за основање на 

заедничко јавно претпријатие за вршење  
на превоз на патници 

Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу општините Битола, Могила и 
Новаци за основање на заедничко јавно 
претпријатие за вршење на превоз на 
патници. 
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Член 2 
Меѓуопштинската соработка од член 1 на 

оваа одлука ќе се остварува преку основање 
на заедничко јавно претпријатие. 

 
Член 3 

Ова одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавување во ,,Службен 
гласник на општината Битола“ 

Бр.09-11/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за доделување 
на финансиска помош за санирање на 
последиците од природни непогоди – 

поплавите во Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за доделување 
на финансиска помош за санирање на 
последиците од природни непогоди – 
поплавите во Општина Битола, одржана на 
18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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 локална самоуправа ( Службен 
весник на РМ бр. 05/02), член 34 став 5 од 
Законот за заштита и спасување ( Службен 
весник на РМ  бр. 93/12) а во врска со член 
70 од Статутот на Општина Битола ( 
Службен гласник на Општина Битола бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот 
на Општина Битола на седница одржана на 
ден 18.02.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиска помош за 
санирање на последиците од природни 
непогоди – поплавите во Општина Битола 

Член 1 
Врз основа на Заклучокот бр. 09-147/9 за 

усвојување на извештајот од Комисијата за 
проценка на штети од елементарни 
непогоди во Општина Битола настанати од 
невремето – пороен дожд, се доделува 
финансиска помош за санирање на 
последиците од природни непогои – 
поплави во Општина Битола 

 
Член 2 

Финансиските средства од член 1, ќе се 
издвојат од Буџетот на Општина Битола за 
2021 година, Програма АО Совет на 
Општина, потставка 412 110 - Постојана 
резерва ( непредвидливи расходи) 

 
Член 3 

Констатираните штети настанати од 
природните непогоди – поплави, ќе бидат 
исплатени во целост врз основа на 
претходната проценка од Комисијата за 
проценка на штети од елементарни 
непогоди на Општина Битола 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе биде објавена во “ 
Службен гласник на Општина Битола”. 

Бр.09-11/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

на инфраструктурен објект на ЈП 
„Водовод“ Битола 
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1. Ја објавувам Одлуката за предавање на 
инфраструктурен објект на ЈП „Водовод“ 
Битола, одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02), член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Договорот за ИПА грант 
заверен во Министерство за финансии со 
бр. 27-2148/1 од 07.04.2017 година и во 
Општина Битола со број 08-382/1 од 
13.04.2017 година, како и врз основа на 
Барање од Министерство за финансии – 
Единица за управување со Проектот за 
подобрување на општинските услуги – 
МСИП со број 26-9654/1 од 25.10.2019 
година, Советот на Општината Битола на 
седницата одржанa на 18.02.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за предавање на инфраструктурен објект 

на ЈП „Водовод“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се предава изграден ин-

фраструктурен објект – доводоен цевковод 
и нов резервоар за вода во с. Лавци, Битола 
на стопанисување и одржување на ЈП 
„Водовод“ Битола. 

Проектот е изграден со помош на сред-
ства обезбедени со Договорот за ИПА грант 
заверен во Министерство за финансии со 
бр. 27-2148/1 од 07.04.2017 година и во 
Општина Битола со број 08-382/1 од 
13.04.2017 година. 

 
Член 2 

Се задолжува ЈП „Водовод“ Битола да 
стопанисува со цевководот и резервоарот 
односно со водоводната мрежа како добар 
домаќин и да овозможи приклучок и 
редовно водоснабдување на жителите на 

населените места како и да ги превземе сите 
неопходни мерки и активности за правилно 
искористување и одржување на системот за 
водоснабдување согласно позитивните за-
конски прописи и правилниците на Јавното 
претпријатие. 

 
Член 3 

Наведените објекти предмет на оваа 
Одлука се запишани во Имотен лист број: 
13829 за КО Лавци, односно Број на КП 
304, дел 1, Намена: E18-подземни резер-
воари, волумен 60 м3

 , и Имотен лист за 
инфраструктурни објекти број: 2237, со 
единствен идентификатор 385078-30-224-
2018, Име на објектот: ВИПВ1_30-224-2018 
– водоводна инфраструктура-за питка вода-
водоводна мрежа (цевковод), почеток на 
инфраструктурен објект со координати: Y 
7526137.35 и X 4540186.08 и крај на ин-
фраструктурен објект со координати Y 
7525829.52 и X 4540964.05, должина 
1325.21 м, висина/длабочина 1.1, материјал 
на објектот: пластика, пресек/профил 100-
1.1  

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 
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седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
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 
измена и дополнување на Статутот на 
Општина Битола, со додавање на нов член 
60-а во третиот дел насловен “3.Посебни 
тела на Општината“, 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.09-11/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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„Ѓорѓи Сугарев“ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ,,Ѓорѓи Сугарев’’-Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 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„Ѓорѓи 

Сугарев“-Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок 
движната ствар: 

 
– 30 Таблети DIVA QC7704GM – наба-

вени преку проектот Реконструкција на 
постоечко игралиште во Ромската населба 
„Баир“ Здраво Детство, Здрава Иднина, 
финансиски поддржан од Совет на Европа. 

 
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 
„Ѓорѓи Сугарев“ – Битола. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-11/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

на Општина Битола како партнер на 
повикот за предлози и грантови од 

Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Република Северна Македонија и 
Република Албанија под ИПА2 (2018-2020) 

1. Ја објавувам Одлуката за аплицирање 
на Општина Битола како партнер на 
повикот за предлози и грантови од Про-
грамата за прекугранична соработка помеѓу 
Република Северна Македонија и Репу-
блика Албанија под ИПА2 (2018-2020), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20 ), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 18.02.2021 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за аплицирање на Општина Битола како 

партнер на повикот за предлози и 
грантови од Програмата за прекугранична 

соработка помеѓу Република Северна 
Македонија и Република Албанија под 

ИПА2 (2018-2020) 

Член 1 
Со оваа Одлука се прифаќа парт-

нерството помеѓу Општина Битола - 
Република Северна Македонија, Општина 
Дибер - Република Албанија, ГАУС Инс-
титут Фондација за нови технологии, 
иновации и трансфер на знаење Битола - 
Република Северна Македонија, Нацио-
нален центар за услуги во заедницата 
Тирана-Република Албанија, за заштита на 
животната средина, промовирање на прила-
годување и ублажување на климатските 
промени,спречување и управување со 
ризици за кој ќе се аплицира за добивање на 
средства од ИПА-Програма за прекугра-
нична соработка помеѓу Република Северна 
Македонија и Република Албанија,буџетска 
линија 22.020401. 

  
Член 2 

Проектот се состои од: 
 

Име на проектот 

Одржлива култура за 
управување со отпад во 
планинските рурални области - 
WASTECULTUR 

Носител на 
проектот 

ЈП Комуналец Битола, Република 
Северна Македонија 

Партнери 

Општина Битола, Република 
Северна Македонија 
Општина Дибер, Република 
Албанија 
ГАУС Институт – Фондација за 
нови технологии, иновации и 
трансфер на знаење, Битола, 
Република Северна Македонија 
Национален центар за услуги во 
заедницата, Тирана, Република 
Албанија 

Програма 

Програма за прекугранична 
соработка помеѓу Република 
Северна Македонија – Република 
Албанија во рамките на 
алокациите на Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА 2) 
2018 - 2020  
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Буџетска линија 22.020401 

Приоритетна 
оска 

3. Заштита на животната средина, 
промовирање на прилагодување и 
ублажување на климатските 
промени, спречување и 
управување со ризици 

Област на 
интервенција 

Заштита на животната средина 

Времетраење  
(во месеци) 

36 месеци 

Вкупен износ на 
грантот (во евра) 

800.000,00 евра 

Цел на проектот 

Главната цел е да се создаде 
култура на собирање и 
управување со отпад во 
планинските рурални области во 
пограничниот регионот како 
основа за одржливо користење на 
природните ресурси и животната 
средина и развој на зелени 
бизниси. 

 
Член 3  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен Гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за аплицирање 
на Општина Битола како водечки партнер 
по повикот за предлози и грантови од 

Програмата за прекугранична соработка 
помеѓу Република Северна Македонија и 
Република Албанија под ИПА2 (2018-2020) 

1. Ја објавувам Одлуката за аплицирање на 
Општина Битола како водечки партнер по 
повикот за предлози и грантови од Про-
грамата за прекугранична соработка помеѓу 
Република Северна Македонија и Република 
Албанија под ИПА2 (2018-2020), донесена на 

седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02 и член 70 
од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 18.02.2021 година, донесе 

О Д ЛУ К А 
за аплицирање на Општина Битола како 

водечки партнер по повикот за предлози и 
грантови од програмата за прекугранична 
соработка помеѓу Република Северна 
Македонија и Република Албанија под 

ИПА2 (2018-2020) 

Член 1 
Со оваа одллука се прифаќа партнерс-

твото помеѓу Општина Битола -РСМ, Опш-
тина Пустец- Република Албанија, НУ 
Завод и музеј Битола - Република Северна 
Македонија, Директорат за култура Корча - 
Република Албанија, Младински културен 
центар Битола - Република Северна Маке-
донија за изработка на проект за поттик-
нување на туризмот, културата и природ-
ното наследство за кој ќе се аплицира за 
добивање средства од ИПА-програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Република 
Северна Македонија и Република Албанија, 
буџетска линија бр.22.020401. 
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Член 2 
Проектот на Општина Битола се состои 

од: 

Име на проектот Smart4You2 

Носител на 
проектот 

Општина Битола, Република 
Северна Македонија 

Партнери 

Општина Пустец, Република 
Албанија 
НУ Завод и музеј Битола, 
Република Северна Македонија 
Директорат за култура Корча, 
Република Албанија 
Младински културен центар 
Битола, Република Северна 
Македонија 

Програма 

Програма за прекугранична 
соработка помеѓу Република 
Северна Македонија – 
Република Албанија во рамките 
на алокациите на Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА 
2) 2018 - 2020  

Буџетска линија 22.020401 

Приоритетна оска 
1. Поттикнување на туризмот, 
културата и природното 
наследство 

Област на 
интервенција 

Туризам 

Времетраење  
(во месеци) 

30 месеци 

Вкупен износ на 
грантот (во евра) 

800.000,00 евра 

Цел на проектот 

Smart4you2 ги обединува 
заедниците во активности 
насочени кон заштита и 
унапредување на културното 
наследство, развој на туризмот 
и соживот, овозможувајќи 
одржлив социо-економски 
развој на прекуграничниот 
регион на Пелагонија и Корча. 

 
Член 3  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен Гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од 
Статутот на Oпштината Битола (,,Службен 
гласник на Oпштината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 44, став 1 
од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите 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 18.02.2021 година, 
донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на СОТУ „Ѓорѓи 

Наумов“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 

– Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5692.  
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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 СОТУ 
„Ѓорѓи Наумов“ – Битола. 

  
Член 3 

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

Бр.09-11/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 СОМУ „д-р Јован Калаузи“ - 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
СОМУ „д-р Јован Калаузи“ - Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на СОМУ „д-р Јован 

Калаузи“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ги дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ните ствари: Интерактивна табла и LCD 
проектор со инвентарен број 5690 и 

Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5691. 

 
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 СОМУ 
„д-р Јован Калаузи“ - Битола  

 
Член 3 

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

Бр.09-11/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 „Александар Турунџев“ – 
с.Кукуречани 
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1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Александар Турунџев“ – с.Кукуречани, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 
44, став 1 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопст-
веност и со стварите во општинска сопстве-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15 и 190/16), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 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 „Александар 

Турунџев“ – с.Кукуречани 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок 
движната ствар: 

– Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5699.  

 
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 
„АлександарТурунџев“ – с.Кукуречани. 

 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-11/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 „д-р Трифун Пановски“ – 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „д-р Трифун Пановски“ – Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 
44, став 1 од Законот за користење и распо-
лагање 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 18.02.2021 
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 „д-р Трифун 

Пановски“ – Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок 
движната ствар: 

– Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5697.  

 
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 „д-
р Трифун Пановски“ – Битола. 

 
Член 3 

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

Бр.09-11/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 „Елпида Караманди“ - 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Елпида Караманди“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

 

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

Бр. 08-188/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) и член 44, 
став 1 од Законот за користење и распо-
лагање 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 18.02.2021 
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 „Елпида 

Караманди“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок 
движната ствар: 

– Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5694.  

 
Член 2 

Движните ствари предмет на оваа одлу-
ка, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола, за потребите на ОУ 
„Елпида Караманди“ - Битола.  

 
Член 3 

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

Бр.09-11/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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 СОЕУ „Јане Сандански“ - 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
СОЕУ „Јане Сандански“ - Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на СОЕУ „Јане 

Сандански“ - Битола 

 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 

 
– Интерактивна табла и LCD проектор со 

инвентарен број 5693.  
 

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 СОЕУ 
„Јане Сандански“ – Битола.  

 
Член 3 

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

Бр.09-11/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 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 ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 

– Интерактивна табла и LCD проектор со 
инвентарен број 5696.  

 
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.09-11/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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.Кирил и Методиј“ – 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ОУ „Св.Кирил и Методиј“ – Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 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.Кирил и 

Методиј“ – Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок 
движната ствар: 

 
– Интерактивна табла и LCD проектор со 

инвентарен број 5698.  
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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 
„Св.Кирил и Методиј“ – Битола. 

 
Член 3 

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

Бр.09-11/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
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, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 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 
18.02.2021 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 „Стив Наумов“ 

- Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 

 
– Интерактивна табла и LCD проектор со 

инвентарен број 5695.  
 

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 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-11/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за потребите на ТППЕ - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
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ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за потребите на ТППЕ - Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), а во 
врска со член 1 став 2 од Одлуката за 
распоредување на набавената противпо-
жарна опрема на Градот Скопје и Општи-
ните Битола, Куманово, тетово, Прилеп, 
Велес, Кавадарци, гевгелија, Струмица, 
Кичево, Охрид, кочани, Штип и Гостивар со 
бр. 44-10863/1 од 07.12.2020 година на 
Владата на РСМ, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на користење без 

надоместок на движна ствар на Владата 
од страна на Општина Битола за потребите 

на ТППЕ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на користење без 
надоместок на движна ствар: 

 
– 1 комплет/сет воздушни перници за 

подигање на товар при несреќи и рушевини 
со номенклатурен број 3905-0000-1859-4. 

 
Член 2 

Сетот воздушни перници предмет на 
оваа одлука, дефиниран во член 1 на истата, 
се прифаќа на користење без надоместок од 
Општина Битола, за потребите на ТППЕ – 
Битола. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-11/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање 
на користење без надоместок на движна 
ствар на Владата од страна на Општина 
Битола за ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 18.02.2021 
година. 

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

Бр. 08-188/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), а во врска 
со член 1 став 2 од Одлуката за престанок и 
давање на трајно користење на движни 
ствари на Општина Битола со бр. 44-
11083/6 од 15.12.2020 година на Владата на 
РСМ, Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 18.02.2021 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
за прифаќање на користење без 

надоместок на движна ствар на Владата 
од страна на Општина Битола за ОУ „Ѓорѓи 

Сугарев“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола го 

прифаќа давањето на користење без 
надоместок на движна ствар: 

 
Назив на 

движната ствар 
Карактеристики на 
движната ствар 

Количина 

компјутер – 
марка Dell 
Optiplex 330 

Монитор: Dell LCD 
19”  
Процесор: INTEL 
Core 2 DUO 2.00 
GHz  
64-bit 
Меморија: IGB 
DDR 2 
Хард диск: 160 GB 
5400 gpm 
Оптички уред: 
DVD-ROM 
Оперативен систем: 
Windows XP 

 
2 

 
Член 2 

Копјутерот предмет на оваа одлука, 
дефиниран во член 1 на истата, се прифаќа 
на користење без надоместок од Општина 
Битола, за потребите на ОУ „Ѓорѓи 
Сугарев“ Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со Дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, со кој подетално ќе се уредат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 на 
оваа Одлука. 

 
Член 4 

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

Бр.09-11/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за примање на 
донација за финансирање на изведба на 
санацијата на чешмата во комплексот 

Офицерски дом Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација за финансирање на изведба на 
санацијата на чешмата во комплексот 
Офицерски дом Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од 
Законот за донации и за спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 18.02.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за финансирање 
на изведба на санацијата на чешмата во 
комплексот Офицерски дом Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од „Ротари клуб Битоа“ од Битола за финан-
сирање на целосна изведба на “Проект за 
санација и тековно одржување на чешмата 
во комплексот Офицерски дом Битола”, 
изработен од ПУМС инженеринг – Битола 
со Конзерваторското одобрение бр.08-445 
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од 26/10/2020г. донесено од Управата за 
заштита на културно наследство. Износот 
на донацијата е 413 579 ден. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за примање на 
донација за подобрување на урбаната 
опрема во градот за поттикнување на 

граѓаните на Општина Битола за 
користење велосипеди како еколошки 
корисен и здрав начин на движење 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација за подобрување на урбаната 
опрема во градот за поттикнување на 
граѓаните на Општина Битола за користење 
велосипеди како еколошки корисен и здрав 
начин на движење, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 18.02.2021 година. 

 

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

Бр. 08-188/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од 
Законот за донации и за спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 18.02.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за подобрување 

на урбаната опрема во градот за 
поттикнување на граѓаните на Општина 
Битола за користење велосипеди како 
еколошки корисен и здрав начин на 

движење 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од „Лацталис“ МК Дооел Скопје за подо-
брување на урбаната опрема во градот за 
поттикнување на граѓаните на Општина 
Битола за користење велосипеди како еко-
лошки корисен и здрав начин на движење 
следната урбана опрема:  

Седум држачи за велосипеди заедно со 
монтажа со вредност од 236.350,00 денари, 
и  

Една стојалка за сервисирање на вело-
сипеди со вредност од 94.239,00 денари. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

усвојување на Деловникот за работа на 
Партиципативното тело за Урбанистичко 

планирање на Општина Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Деловникот за работа на Партиципа-
тивното тело за Урбанистичко планирање 
на Општина Битола, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 46 од Законот за 

урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Северна Македонија“, 
бр.32/2020) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), согласно член 22 од Законот 
за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 05/2002), Сове-
тот на Општина Битола на седница одржана 
на 18.02.2021 донесе: 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Деловникот за работа на 
Партиципативното тело за Урбанистичко 

планирање на Општина Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Деловникот за работа 
на Партиципативното тело за Урбанистичко 
планирање на Општина Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

Бр.09-11/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за измена на 
одлуката бр.09-123/3 од 30.10.2020 
(„Сл.Гласник на Општина Битола“ 

бр.15/2020) за изведување/поставување 
на подземни садови за комунален отпад 

на територијата на Општина Битола кои не 
се предвидени со урбанистичко-планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
одлуката бр.09-123/3 од 30.10.2020 („Сл. 
Гласник на Општина Битола“ бр.15/2020) за 
изведување/поставување на подземни са-
дови за комунален отпад на територијата на 
Општина Битола кои не се предвидени со 
урбанистичко-планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 73 став 1 алинеја 22 
од Законот за градење (Сл.весник на РМ 
бр.130/09....168/18) а во врска со член 23 
став 1 алинеја 2 од Правилникот за формата 
и содршината на барањето, потребната 
документација и образецот на решението за 
изведување на градбите односно поставу-
вање на опремата за кои не е потребно 
одобрение за градење (Сл.весник на РМ 
бр.55/2018, член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоурава Сл.весник 
бр.5/02) како и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општина Битола 
на седницата одржана на ден 18.02.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена на одлуката бр.09-123/3 од 
30.10.2020 („Сл.Гласник на Општина 

Битола“ бр.15/2020) за 
изведување/поставување на подземни 

садови за комунален отпад на 
територијата на Општина Битола кои не се 

предвидени со урбанистичко-планска 
документација 

Член 1 
Член 1 став 7 од одлуката се менува и 

гласи: 
 
1.Улица ,,Васко Карангелевски“, (нас-

проти Педагошки факултет) со следните 
координати: 

 
KP.19423 KO.BITOLA 3 

Br.  Y  X 
1  7526985  4543175.42 
2  7526987.44  4543174.5 
3  7526986.02 4543170.76 
4  7526983.59  4543171.68 
 
 
2. Улица ,, Васко Карангелевски,,(пред 

северен влез на станбена зграда, под Домот 
за доенчиња) со следните координати: 

 
 
 
 

KP.19423 KO.BITOLA 3 
Br.  Y  X 
5  7526902.67  4543022.99 
6  7526905.12  4543022.1 
7  7526903.3  4543017.12 
8  7526900.86  4543018.01 

 
3. Улица ,, Васко Карангелевски( под 

јужен влез на станбена зграда под Домот за 
доенчиња) со следните координати: 

 
KP.19423 KO.BITOLA 3 
Br.  Y  X 
9  7526871.32  4542943.48 
10  7526875.1  4542942.19 
11  7526874.26  4542939.73 
12  7526870.47  4542941.02 

 
4. Улица ,, Васко Карангелевски(пред 

зградата на потезот помеѓу улиците ,,13-ти 
јули,, и ,,Борис Кидриќ,,) со следните 
координати: 

 
KP.19423 KO.BITOLA 3 
Br.  Y  X 
13  7526917.75  4542986.14 
14  7526920.19  4542985.22 
15  7526918.77  4542981.48 
16  7526916.34  4542982.4 

 
5. Улица ,, Васко Карангелевски,,( пред 

зградата на потезот помеѓу улиците ,,13-ти 
јули,, и ,,Борис Кидриќ,, - над Декорпод) со 
следните координати: 

 
KP.19423 KO.BITOLA 3 
Br.  Y  X 
17  7526904.98  4542952.15 
18  7526907.42  4542951.23 
19  7526905.56  4542946.27 
20  7526903.12  4542947.18 

 
Член 2 

Составен дел на одлуката е графичкиот 
дел од локациите на кои се предвидува 
поставување на подземни садови за 
комунален отпад. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола,,. 

Бр.09-11/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 ми 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на измена и дополнување на 
годишниот план за вработување за 2021 

година на Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организириање 
на јавен локален превоз на патниците во 

Општина Битола (ЈППЈЛП)  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на измена и дополнување на 
годишниот план за вработување за 2021 
година на Јавното претпријатие за изградба 
и одржување на јавен простор за паркирање 
и уредување и организириање на јавен 
локален превоз на патниците во Општина 
Битола (ЈППЈЛП), донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на измена и 
дополнување на годишниот план за 

вработување за 2021 година на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организириање на јавен локален превоз 
на патниците во Општина Битола (ЈППЈЛП)  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измена и 
дополнување на годишниот план за 
вработување за 2021 година на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организириање на јавен локален превоз на 
патниците во Општина Битола (ЈППЈЛП) , 
бр.01-39/1 од 04.02.2021 година. 

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

Бр.09-11/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во 
Јавното претпријатие за изградба и 

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

локален превоз на патници во Општината 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
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Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на 
работните места во Јавното претпријатие за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници во 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12 , 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 ), член 22 став 1 точка 31 и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

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

усвојување на Правилникот за 
изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на 
работните места во Јавното претпријатие 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 

патници во Општината Битола 

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Јав-
ното претпријатие за изградба и одржување 
на јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз на 
патници во Општината Битола, бр.02-345/12 
од 30.11.2020 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Претпријатието. 

. 
 

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

Бр.09-11/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за 

Внатрешна органиација во Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 

на патници во Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за усвојување на 
Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за Внатрешна органиација 
во Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во Општина Битола, 
одржана на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за 
локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
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Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 

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

усвојување на Правилникот за 
изменување и дополнување на 

Правилникот за Внатрешна органиација во 
Јавното претпријатие за изградба и 

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

Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука 
за усвојување на Правилникот за измену-
вање и дополнување на Правилникот за 
Внатрешна органиација во Јавното претпри-
јатие за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз на 
патници во Општина Битола бр.02-345/11 
од 30.11.2020 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Претпријатието. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 

Бр.09-11/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за именување 
на членови на Партиципативното тело за 
Урбанистичко планирање на Општина 

Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови на Партиципативното тело за 
Урбанистичко планирање на Општина 
Битола, одржана на 18.02.2021 година. 

 

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

Бр. 08-188/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 46 од Законот за 

урбанистичко планирање („Службен весник 
на Република Северна Македонија“, 
бр.32/2020) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови на 

Партиципативното тело за Урбанистичко 
планирање на Општина Битола 

1. СЕ ИМЕНУВААТ членови на Парти-
ципативното тело за Урбанистичко 
планирање на Општина Битола: 

1. Претставници од Комисијата за 
Урбанизам: 

- Валентина Андријашевиќ Кривашија – 
дипл.архитект 

- Мирјана Николовска – дипл.архитект 
 
2. Претставник од Советот на Општина 

Битола:  
- Зоран Стојчевски – дипл.економист 
 
3. Претставник од невладини 

организации: 
- Мирјана Милевска – од ПРЕДА ПЛУС 
Битола 

 
4. Претставник од Здруженија на граѓани 

активисти од Битола што ги претставуваат 
различните групи на граѓани: 

- Анастасија Трајковска – дипл.архитект-
Асоцијација на архитекти 

 
5. Претставници од стручни лица од 

областа на Урбанистичкото планирање и 
други стручни области: 

- Илче Митревски – дипл. градежен ин-
жинер од КЈП Никоградба Битола 
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- Јасмина Буневска Талевска – проф.д-р. 
на Технички факултет 

 
6.Претставници кои се именуваат за-

висно од опфаттот – локалитетот штон е 
предмет на изработка на урбанистичкиот 
план : 

Тие ќе ротираат спрема потребата  
 
7. Претставник од Урбаната и Месната 

заедница за која се изработува Урбанис-
тичкиот проект – план 

Тие ќе ротираат спрема потребата  
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-11/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

разрешување и именување член во 
Управен одбор во ЈП „Пазари“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Управен 
одбор во ЈП „Пазари“, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
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 Ста-
тутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управен одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицетоЈован Пејчи-
новски, од член во Управниот одбор на ЈП 
„Пазари“ Битола.  

 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето 
- Иле Петковски, дипл.инжинер – Био-
технички факултет, од Битола, ул. „Ми-
нела Бабуковски“бр.12/6. 

 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  

Бр.09-11/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Надзорен 
одбор во ЈП „Пазари“, донесено на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на ЈП „Пазари“ Битола 

СЕ РАЗРЕШУВА лицето Зоран Секу-
ловски, од член во Надзорниот одбор на 
ЈП„Пазари “ Битола,  

 
СЕ ИМЕНУВА лицето 
- Томе Талевски, дипл.економист од 

Битола, ул. „Арон Ароести“бр.14 
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  

Бр.09-11/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

разрешување и именување членови во 
Управен одбор во ЈП „Комуналец“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Управен 
одбор во ЈП „Комуналец“, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
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, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Управен одбор на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Весна Чаго-
ровска, од член во Управниот одбор на ЈП 
„Комуналец“ Битола.  

 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето 
- Наташа Петровска, Факултет за угости-

телство и туризам, од Битола, ул. „Илчо 
Стојановски“бр.9  

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

Бр.09-11/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Надзорен 
одбор во ЈП „Комуналец“, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
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, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

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

Надзорен одбор на ЈП „Комуналец“ 
Битола 

СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата Ленче Јанку-
ловска и Крсте Белевски, од членови во 
Надзорниот одбор на ЈП „Комуналец“ 
Битола,  

 
СЕ ИМЕНУВААТ лицата 
- Драга Вељова, дипл.правник од Битола, 

ул.„Широк Сокак“ бр.113 и 
- Драгана Урдаровска , дипл. Психолог 

од Битола, ул. „Смилевски Конгрес“ 
бр.3/2/12 

 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  

Бр.09-11/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Надзорен 
одбор во КЈП „Нискоградба“, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
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, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
18.02.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

СЕ РАЗРЕШУВА лицето Бенер Синан-
вски, од член во Надзорниот одбор на КЈП 
„Нискоградба“ Битола,  

 
СЕ ИМЕНУВА лицето 
- Марија Марковска, дипл.економист од 

Битола. Ул.„Народни Херои“бр.32 
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3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  

Бр.09-11/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за примање на 
донација 22 контејнери за селективно 

одложување на стаклен отпад дадени од 
страна на ГИЗ во рамките на регионалниот 

проект „Управување со стаклена 
амбалажа на Западен Балкан“ 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација 22 контејнери за селективно 
одложување на стаклен отпад дадени од 
страна на ГИЗ во рамките на регионалниот 
проект „Управување со стаклена амбалажа 
на Западен Балкан“, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 18.02.2021 
година, донесе 

 

ОДЛУКА 
за примање на донација 22 контејнери за 
селективно одложување на стаклен отпад 
дадени од страна на ГИЗ во рамките на 
регионалниот проект „Управување со 
стаклена амбалажа на Западен Балкан“ 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од 22 контејнери за селективно одложување 
на стаклен отпад дадени од страна на ГИЗ 
во рамките на регионалниот проект „Упра-
вување со стаклена амбалажа на Западен 
Балкан“. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 

Бр.09-11/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

кофинансирање на проектот: „Баир-
Здружена акција на Битола за вклучување 

на Ромите“ 
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1. Ја објавувам Одлуката за согласност и 
кофинансирање на проектот: „Баир - Здру-
жена акција на Битола за вклучување на 
Ромите“, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 18.02.2021 
година.  

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

Бр. 08-188/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20) а во врска со добивањето на 
Грантот за неповратна финасика помош за 
исполнување на проектот: „Баир-Здружена 
акција на Битола за вклучување на Ромите“ 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 18.02.2021 година донесе 

О Д Л У К А 
за согласност и кофинансирање на 
проектот: „Баир-Здружена акција на 
Битола за вклучување на Ромите“ 

Член 1 
Со ова Одлука се дава согласност за 

учество и се утврдуваат финансиски сред-
ства во износ од 85.000,00 евра со која 
Општина Битола ќе учествува со кофинан-
сирање во проектот Баир-Здружена акција 
на Битола за вклучување на РОМИТЕ. Овај 
проект е финансиран од Европска комисија 
во рамките на годишната акциска програма 
за Република Северна Македонија за 2019 
со инструментот за претпристапна помош 
(ИПА2),ЕУ за Ромите и луѓето кои живеат 
во длабока сиромаштија. Партнери на 
проектот се: ЦОСВ-Координација на орга-
низациите за волотерски услуги од Италија, 
Општина Битола и Фондација за одржлив 
економски развој ПРЕДА Плус. Време-
трање на проектот 36 месеци,од 1 Јануари 
2021 до 31 Декември 2023. 

 

Член 2 
Средствата од членот 1 од оваа одлука да 

се обезбедат од буџетот на Општина 
Битола, за наредните три години 2021-2023. 

 
Член 3 

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

Бр.09-11/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Статутот на Приватна 
установа за деца - Детска Градинка  

„МАЛИ ЧЕКОРИ“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутот на Приватна уста-
нова за деца – Детска Градинка ,,МАЛИ 
ЧЕКОРИ,, - Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 18.02.2021 година. 

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

Бр. 08-188/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 19, став 7 од Законот 

за заштита на децата (,,Службен весник на 
РМ,, бр.23/13...311/20), член 36 од Законот 
за локалната самоуправа (,,Службен весник 
на РМ,, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Статутот на 
Приватна установа за деца – Детска 
Градинка „МАЛИ ЧЕКОРИ“, - Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот 
на Приватната установа за деца -Детска 
Градинка „МАЛИ ЧЕКОРИ“ – Битола 
донесен на ден 12.02.2021 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 

Бр.09-11/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола за 2022 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за 2022 година, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 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, 08/19, 
14/20 и 19/20), Советот на Општината 

Битола на седницата одржана на 18.02.2021 
година, донесе 

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

за вработување на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола за 2021 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-39/1 од 
15.02.2021 година на ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ 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.09-11/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 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, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
 за објавување на Одлуката за одвојување 
средства од Буџетот на Општина Битола за 
опожарениот Трговски Центар „ГЛОБАЛ“ 

од Струмица  

1. Ја објавувам Одлуката за одвојување 
средства од Буџетот на Општина Битола за 
опожарениот Трговски Центар „ГЛОБАЛ“ 
од Струмица, донесено на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
18.02.2021 година.  

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

Бр. 08-188/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
23.02.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.05/02) и член 70 
од Статутот на Општината Битола 
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(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 18.02.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одвојување средства од Буџетот на 

Општина Битола за опожарениот Трговски 
Центар „ГЛОБАЛ“ од Струмица  

Член 1 
Од Буџетот на Општината Битола, ставка 

464990 - Други трансфери - Програма АО се 
одвојуваат средства во износ од 150.000,00 
денари за опожарениот Трговски Центар 
„ГЛОБАЛ“ од Струмица  

 

Член 2 
Средствата да бидат уплатени на сметка 

бр.270074779880184 во Халк Банка а.д. 
Скопје на име Здружение „ОБНОВА 
ГЛОБАЛ“ од Струмица. 

 
Член 3 

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

Бр.09-11/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.02.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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