
ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Oпштина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на Oпштина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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. 05/2002), член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/2005, 17/2008, 
08/19, 14/20 и 19/20) и член 80 став 1 од 
Законот за градење („Службен весник на 
РМ бр. 30/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр. 244/19,18/20 
и 279/20), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 05.04.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за утврдување на 
критериуми и стандарди за поставување 

на урбана опрема на подрачјето на 
Oпштина Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на крите-

риуми и стандарди за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Oпштина 
Битола („Службен гласник на општината 
Битола“ бр.16/17 и 3/18), во член 17 став 1 
зборовите „до 15.04 (април)“ се заменуваат 
со зборовите „до 05.04 (април)“. 

 
Член 2 

По донесувањето на оваа одлука, има-
телите на угостителските објекти, должни 
се веднаш да ја отстранат урбаната опрема- 
метална ограда со стакло како и дрвената 
платформа (подлога) на сопствен трошок. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето и истата ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола, а 
ќе се применува до 15 април 2021 година. 
Бр.09-32/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

Oпштина Битола за 2021 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Oпштина Битола за 2021 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 Решението за давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП 

„Комуналец“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП „Комуналец“ Би-
тола во 2020 година, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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......35/19) 
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 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2020 година. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2020 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на ден 12.03.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2020 година 

 1. Го објавувам Заклучокот за 
усвојување Извештајот за работата на ЈП 
„Комуналец“ Битола во 2020 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 05.04.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
 

 



  –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СТР. 4 

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, 08/16, 14/20 и 19/20), 
донесувам 

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

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

Општина Битола од ЈП „Комуналец“Битола 
за 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за реализација на Програмите за 
одржување на јавните зелени површини и 
јавната чистота во Општина Битола од ЈП 
„Комуналец“Битола за 2020 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за реализација 
на Програмите за одржување на јавните 
зелени површини и јавната чистота во 

Општина Битола од ЈП „Комуналец“Битола 
за 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реали-
зација на Програмите за одржување на 
јавните зелени површини и јавната чистота 
во Општина Битола од ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на КЈП 

„Нискоградба“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на КЈП „Нискоградба“ 
Битола во 2020 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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...35/19) 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 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2020 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на КЈП 
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„Нискоградба“ Битола во 2020 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 03.03.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на КЈП 
„Нискоградба“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на КЈП „Ниско-
градба“ Битола во 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 
2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП „Пазари“ 

Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП „Пазари“ Битола во 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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..35/19) 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 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Пазари“ Битола во 2020 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
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„Пазари“ Битола во 2020 година, разгледана 
на седницата на Управниот одбор, одржана 
на 24.02.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Извештајот за работата на ЈП „Пазари“ 
Битола во 2020 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Извештајот за работата 
на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈКП „Водовод“ 

Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈКП „Водовод“ Битола 
во 2020 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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..35/19) 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 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈКП 
„Водовод“ Битола во 2020 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈКП 
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„Водовод“ Битола во 2020 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 02.03.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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), доне-
сувам 

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

усвојување Извештајот за работата на ЈКП 
„Водовод“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈКП „Водовод“ 
Битола во 2020 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени” Битола во 2020 год. 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени“ Битола во 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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..35/19) 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 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ Битола во 2020 година 
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1. Се дава согласност на Завршната смет-
ка за финансиското работење на ЈП за сто-
панисување со Индустриската зона „Жабе-
ни“ Битола во 2020 година, разгледана на 
седницата на Управниот одбор, одржана на 
11.03.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работењето на 
ЈП за стопанисување со Индустриската 
зона „Жабени“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работењето на ЈП за стопани-
сување со Индустриската зона „Жабени“ 
Битола во 2020 година, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

 
 

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

зона „Жабени“ Битола во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работе-
њето на ЈП за стопанисување со Индус-
триската зона „Жабени“ Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг Б-
итола во 2020 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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..35/19) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
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бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Сове-
тот на Општината Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола во 2020 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола во 2020 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 26.02.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за урбанис-
тичко планирање, проектирање и инжене-
ринг Битола во 2020 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола во 

2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за изградба 

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

општина Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општина Битола во 
2020 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
05.04.2021 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. 08-310/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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..35/19) 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 05.04.2021 година, донесе 

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

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

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 

патници во општина Битола  
во 2020 година 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање на 
јавен локален превоз на патници во 
општина Битола во 2020 година, разгледана 
на седницата на Управниот одбор, одржана 
на 13.03.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 

патници во општина Битола  
во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во општина Битола во 
2020 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
05.04.2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

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

организирање на јавен локален превоз на 
патници во општина Битола  

во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз на пат-
ници во општина Битола во 2020 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Решението за давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Зоолошката 

градина Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Зоолошката градина 
Битола во 2020 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Зоолошката градина Битола  

во 2020 година 

1. СЕ дава согласност на Завршната смет-
ка за финансиското работење на Зоолош-
ката градина Битола во 2020 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 01.03.2021 година. 

2. Решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на 
Зоолошката градина Битола  

во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Зоолошката гра-
дина Битола во 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

Зоолошката градина Битола  
во 2020 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Зоолошката градина Битола во 2020 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Решението за давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Старски дом 

„Сју Рајдер“ Битола во 2020 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола во 2020 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 
19/20), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 05.04.2021 година, 
донесе 

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

сметка за финансиското работење на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 

година 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 
година, разгледана на седницата на 
Управниот одбор, одржана на 25.02.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Извештајот за работата на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  

во 2020 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола во 2020 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Извештајот за работата на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за рабо-
тата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 
2020 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 извештајот од Општинската 
Комисија за процена на штети од 

елементарни непогоди во Општина Битола 
настанати од невремето, град и поплави 

на ден 10 Јануари 2021 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на извештајот од Општинската Комисија за 
процена на штети од елементарни непогоди 
во Општина Битола настанати од невре-
мето, град и поплави на ден 10 Јануари 2021 
година, донесен на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 05.04.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

Општинската Комисија за процена на штети 
од елементарни непогоди во Општина 
Битола настанати од невремето, град и 
поплави на ден 10 Јануари 2021 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од 
Општинската Комисија за процена на штети 
од елементарни непогоди во Општина Би-
тола настанати од невремето, град и по-
плави на ден 10 Јануари 2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 

кофинансирање на проектот:,, Биди ИН, 
биди Инклузивен, биди Инклудиран”,за 

набавка на дигитална опрема-смарт табли 
и дидактички нагледани средства за 

учениците со посебни образовни потреби 
за целосна реализација на проектот за 

потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ 
Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање на проектот: „Биди ИН, биди 
Инклузивен, биди Инклудиран“ за набавка 
на дигитална опрема-смарт табли и дидак-
тички нагледани средства за учениците со 
посебни образовни потреби за целосна 
реализација на проектот за потребите на ОУ 
„Св.Климент Охридски“ Битола, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
 Бр. 08-310/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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. 10/2005, 17/08, 
08/19, 14/20 и 19/20) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 05.04.2021 
година донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање на проектот: „Биди ИН, 
биди Инклузивен, биди Инклудиран“, за 

набавка на дигитална опрема-смарт табли 
и дидактички нагледани средства за 

учениците со посебни образовни потреби 
за целосна реализација на проектот за 

потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ 
Битола 

Член 1 
 Со ова Одлука се утврдуваат финасиски 

средства во износ од 25.000 илјади денари 
со која Општина Битола ќе учествува со 
кофинасирање во проектот ,,Биди Ин, биди 
Инклузивен, биди Инклудиран’’ за целосна 
реализација на проектот за потребите на 
ОУ,,СВ,,Климент Охридски’’ Битола. 

 
Член 2 

 Средствата од членот 1 од оваа одлука 
да се обезбедат од буџетот на Општина 
Битола од програмата за локален економски 
развој за 2021год. ставка 464990 разни 
трансфери. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 - техничка документација 
основен проект за линиска 

инфраструктура градба: изградба на 
колектор за одведување на фекални 

отпадни води од локалитет бегова чешма - 
Национален парк „Пелистер“ – Битола, 

делница: РШ 106-прочистителна станица-
Реципиент, Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација - техничка документација основен 
проект за линиска инфраструктура градба: 
изградба на колектор за одведување на 
фекални отпадни води од локалитет бегова 
чешма - Национален парк „Пелистер“ – 
Битола, делница: РШ 106-прочистителна 
станица-Реципиент, Битола, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 
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 05.04.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација - техничка 

документација основен проект за линиска 
инфраструктура градба: изградба на 
колектор за одведување на фекални 

отпадни води од локалитет бегова чешма - 
Национален парк „Пелистер“ – Битола, 

делница: РШ 106-прочистителна станица-
Реципиент, Битола 
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Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од КЈП „Нискоградба”, Битола - техничка 
докуметација основен проект за линиска 
инфраструктура градба изградба на 
колектор за одведување на фекални отпадни 
води од локалитет бегова чешма – Нацио-
нален парк Пелистер, делница: РШ106-
прочистителна станица-Реципиент, Битола 
со тех.бр 46/2016 изработена од друштво за 
производство трговија и услуги ДООЕЛ 
,,ПРОИНГ “ – Битола. 

 
Член 2 

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

 
Член 3  

Техничка документација основен проект 
за линиска инфраструктура градба: изградба 
на колектор за одведување на фекални 
отпадни води од локалитет бегова чешма-
Национален парк “Пелистер” во Битола се 
дава на Општина Битола заради оствару-
вање јавен интерес. 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен Гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 во вид на уредување – 
реконструкција на мултифункционален 
терен за ракомет, фудбал, кошарка во 

град Битола, во рамките на парцелата на 
ОУ„Коле Канински“ со бр.11233, имотен 

лист број 8599 катастарска општина 
Битола 3 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација во вид на уредување – рекон-
струкција на мултифункционален терен за 
ракомет, фудбал, кошарка во град Битола, 
во рамките на парцелата на ОУ„Коле 
Канински“ со бр.11233, имотен лист број 
8599 катастарска општина Битола 3, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 05.04.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
 Бр. 08-310/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 
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 одржанa на 05.04.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација во вид на 

уредување – реконструкција на 
мултифункционален терен за ракомет, 

фудбал, кошарка во град Битола, во 
рамките на парцелата на ОУ„Коле 

Канински“ со бр.11233, имотен лист број 
8599 катастарска општина Битола 3 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 

 



  –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СТР. 16 

од Државена Видеолотарија на Република 
Македонија – Касинос Аустриа ДОО 
Скопје, во вид на услуга- уредување – ре-
конструкција на мултифункционален терен 
за ракомет, фудбал, кошарка во град Би-
тола, во рамките на парцелата на ОУ„Коле 
Канински“ со број на катастарска парцела 
11233, имотен лист број 8599 катастарска 
општина Битола 3 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес-спорт и поддршка 
на активностите на примателот во областа 
на спортот. 

 
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 
истата. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 ЈП Комуналец Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на движни 
ствари на Општина Битола за потребите на 
ЈП Комуналец Битола, донесена на седни-

цата на Советот на општината Битола 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
 Бр. 08-310/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 распола-
гање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на РМ“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
05.04.2021 година, донесе 

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

надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ЈП Комуналец 

Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја дава 

на трајно користење без надоместок движ-
ната ствар: 22 контејнери за селективно 
одложување на стаклен отпад  

 
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 ЈП 
Комуналец Битола 

  
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-32/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 примање на 

донација 18 лаптопи од организацијата 
Македонија 2025  

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација 18 лаптопи од организацијата 
Македонија 2025, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација 18 лаптопи од 

организацијата Македонија 2025  

 Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од 18 лаптопи, модел Tesla notebook 
E14WR/LCD 14”/C во вкупен износ од 
239.940,00 МКД од организацијата Маке-
донија 2025 Скопје. 

 
Член 2  

 Лаптопите се наменети за онлајн настава 
во ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола(17) и ОУ 

„Крсте Петков Мисирков“ Бистрица (1) , за 
ученици од социјално загрозени семејства. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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), доне-
сувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Статутарната Одлука за 

измена и дополнување на Статутот на 
Општината Битола 

1. Ја објавувам Статутарната Одлука за 
измена и дополнување на Статутот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

  
 
Врз основа на член 36 став 1 алинеа 1 од 

Законот за локалната самоуправа ("Службен 
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весник на РМ" бр. 5/02), член 22 став 1 и 
член 149 од Статутот на Општина Битола 
(“Службен Гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 19/20 и 14/20) и член 
1 од Одлуката за пристап кон измена и до-
полнување на Статутот на Општина Битола 
(„Службен Гласник на Општина Битола 
бр.04/21) а во врска со член 16 став 1 од 
Законот за младинско учество и младински 
политики (“Службен весник на РМ” 
бр.10/20) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 05.04.2021 донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА  
за измена и дополнување на Статутот на 

Општината Битола 

Член 1 
Во третиот дел насловен “3.Посебни тела 

на Општината” се додава нов член 60-а со 
наслов Локален младински совет кој гласи: 

1) Локален младински совет е совето-
давно и претставничко тело на Општина Би-
тола и се основа со цел активно вклучување 
на младите од Општина Битола во проце-
сите на донесување на одлуките на локална 
власт преку предлагање на иницијативи за 
прашања кои ги засегаат младите на по-
драчјето на Општина Битола 

2) Млади, во смисла на оваа одлука се 
државјани на Република Северна Маке-
донија со место на живеење во Општина 
Битола на возраст од 15 до 29 години.  

3) Младите од став 2 на овој член можат 
да бидат избирани за членови, претседател 
и заменик претседател на Локалниот мла-
дински совет на Општина Битола само ако 
се со постојано место на живеење во 
Општина Битола. 

 
Член 2 

се додава нов член 60-б кој гласи: 
(1) Членовите на Локалниот младински 

совет имаат право да: 
- предлагаат точки на дневен ред на 

Советот на општината кои ги засегаат 
младите,  

- расправаат за прашања за кои се рас-
права во Советот на општината, а се од 
интерес на младите 

- иницираат прашања за млади од дело-
кругот на работата на општината 

- иницираат, учествуваат и даваат по-
вратни информации за процесот на локална 
младинска стратегија и други политики,  

- доставуваат информации до општината 
за прашања кои се однесуваат на младите  

- вршат други советодавни и застапу-
вачки работи во согласност со закон. 

 
Член 3 

се додава нов член 60-в кој гласи: 
(1) Бројот на членови на Локалниот 

младински совет е непарен и не надминува 
повеќе од една третина од членовите на 
Советот на Општина Битола, но не може да 
биде помалку од пет лица. 

(2) Членовите на Локалниот младински 
совет имаат мандат од две години со право 
на уште еден избор. 

(3)Членовите на Локалниот младински 
совет ги избира Локалното собрание на 
млади. 

 
Член 4 

се додава нов член 60-г кој гласи: 
(1)Иницијативен одбор е тело кое се 

свикува само за конституирање на 
Локалното собрание на млади.  

(2) Иницијативниот одбор е составен од 
најмногу пет члена на возраст од 15 до 29 
години, со постојано место на живеење во 
Општина Битола а кои се кандидирани од 
младинските организации, организации на 
млади, политички подмладоци, ученички и 
студентски организации и други облици на 
младинско здружување кои дејствуваат на 
територија на Општина Битола. 

(3) Иницијативниот одбор од ставот (2) 
на овој член се формира само за одржу-
вање на конститутивната седница на 
Локално собрание на млади, по што 
истиот потоа се распушта.  

 
Член 5 

се додава нов член 60-д кој гласи: 
(1) Членови на Локалното собрание на 

млади се по еден делегат и заменик делегат 
кои се предложени од страна на младин-
ските организации, организации на млади, 
политички подмладоци, ученички и сту-
дентски организации и други облици на 
младинско здружување кои дејствуваат на 
територија на Општина Битола. 
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(2) Со конститутивната седница на Ло-
калното собрание на млади заседава Ини-
цијативниот одбор и одговорното лице за 
млади од општинската администрација. На 
конститутувната седница се избира претсе-
давач по пат на тајно гласање. За претсе-
давач може да се кандидира секој член на 
Локалното собрание на млади. 

Од редовите на Локалното собрание на 
млади се избира и изгласува тричлена ко-
мисија, која е одговорна за следење на цело-
купниот процес за изборот на членови на 
Локалниот младински совет. Мандатот на 
членовите на Локалното собрание на млади 
вклучително и на претседавачот трае две 
години со право на уште еден избор.  

(3)Седниците на Локалното собрание на 
млади ги свикува и раководи претседавачот.  

(4) На седницата за избор на членови на 
Локален младински совет присуствуваат 
избраните делегати и кандидатите за чле-
нови на Локалниот младински совет. 

(5) Кандидатите за членови на Локалниот 
младински совет имаат право на куса пре-
зентација на својата програма пред члено-
вите на Локалното собрание на млади, по 
што следува постапката на гласање.  

(6) Локалното собрание на млади избира 
членови на Локалниот младински совет по 
пат на непосредни избори со тајно гласање 
во кое право на глас имаат делегатите од 
Локалното собрание на млади.  

(7) За избрани членови на Локалниот 
младински совет се сметаат оние членови 
кои освоиле најмногу гласови од страна на 
делегатите од Локалното собрание на мла-
ди, доколку гласале повеќе од половината 
делегати. 

(8) При изборот на членови на Локалниот 
младински совет мора да се води сметка за 
балансирана застапеност на двата пола. 

 
Член 6 

се додава нов член 60-ѓ кој гласи: 
(1) Кандидатите за членови на Локалниот 

младински совет ги предлагаат граѓански 
организации и младински здруженија, учи-
лишни и студентски здруженија и други 
форми на младински организации кои дејст-
вуваат на територија на Општина Битола.  

(2) По спроведените избори, верифика-
ционата комисијата на Локалното собрание 

на млади изготвува извештај со листа на 
избрани членови кој го усвојува Локалното 
собрание на млади и истиот се доставува до 
Советот на Општина Битола за верифика-
ција на мандатите на членовите на Локал-
ниот младински совет.  

(3) При престанок на мандатот или при 
избор на нови членови, Локалното собрание 
на млади писмено го известува Советот на 
Општина Битола за промената и истиот ја 
потврдува со решение.. 

(4) Локалниот младински совет од своите 
редови избира претседател по пат на непо-
средни избори со тајно гласање. 

(5) За претседател е избран кандидатот 
кој освоил најмногу гласови. 

(6) Претседателот, за заменик претседа-
тел избира еден од членовите на Локалниот 
младински совет.  

 
Член 7 

се додава нов член 60-e кој гласи: 
(1) Советот на Општина Битола може да 

разреши член на Локалниот младински со-
вет и пред истекот на мандатот поради: 

- лично барање на членот на Локалниот 
младински совет;  

- ако неоправдано отсуствува на три 
последователни седници на Локалниот 
младински совет. 

 
Член 8 

се додава нов член 60-ж кој гласи: 
(1)Локалниот младински совет одржува 

редовни седници по потреба, но најмалку 
еднаш во месецот.  

Седниците ги свикува и со нив заседава 
претседателот на Локалниот младински 
совет.  

Претседателот на Локалниот младински 
совет е должен да свика вонредна седница 
на предлог од најмалку 1/3 од членовите на 
Локалниот младински совет.  

(2) Локалниот младински совет ги 
донесува одлуките со мнозинство гласови 
од вкупниот број на членови на Локалниот 
младински совет.  

(3) Начинот на работа на Локалниот 
младински совет поблиску се утврдува со 
Деловникот за работа.  

(4) Локалниот младински совет може да 
формира постојни и повремени работни 
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тела за потесни кругови на делување, за 
поедини групи на млади или за проблеми 
кои ги загрижуваат младите. 

(5) На седниците на Локалниот младин-
ски совет можат да присуствуваат и учес-
твуваат во работата без право на одлучу-
вање: Градоначалникот на Општина Битола, 
Претседателот на Советот на Општина 
Битола како и членовите на Советот на 
Општина Битола. 

 
Член 9 

се додава нов член 60-з кој гласи: 
(1) Локалниот младински совет донесува 

програма за работа и ја доставува до Со-
ветот на Општина Битола за секоја кален-
дарска година.  

(2) Програмата за работа, Локалниот 
младински совет ја донесува со мнозинство 
на гласови од сите членови.  

(3) Програмата се донесува и поднесува 
на одобрување пред Советот на Општина 
Битола најдоцна до 31 октомври во теков-
ната година, за следната година. 

 
Член 10 

се додава нов член 60-ѕ кој гласи: 
(1) Општина Битола обезбедува финан-

сиски средства за работа на Локалниот мла-
дински совет и простор за одржување сед-
ници на Советот на млади во Општина 
Битола. Од буџетот на Општината, се 
издвојуваат средства во висина од најмалку 
0,1% на годишно ниво кои вклучуваат 
ресурси за работењето на Локалниот мла-
дински совет во согласност со усвоената 
годишна програма.  

(2) Членовите на Локалниот младински 
совет не добиваат надоместок за својата ра-
бота. Стручните и административните рабо-
ти за потребите на Локалниот младински 
совет ги врши администрацијата во Опш-
тина Битола, односно назначува службеник 
за млади во согласност со закон. 

 
Член 12 

Оваа Статутарна одлука влегува во сила 
со денот на објавување во „Службен глас-
ник на Општина Битола”. 
Бр.09-32/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 основање на 

заедничко јавно претпријатие за превоз 
на патници 

1. Ја објавувам Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за превоз на 
патници, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 05.04.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

  
 
Врз основа на член 14 став (2) од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на РМ“, бр. 5/02), член 18 став (3) од 
Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/09) и член 
9 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 
119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 
64/18 и 35/19 и „Службен весник на РСМ“ 
бр. 275/19), како и член 13 став 3 од 
Статутот на Општина 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 
05.04.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за основање на заедничко јавно 

претпријатие за превоз на патници 

Член 1 
Се основа заедничко јавно претпријатие 

со општините Могила и Новаци за вршење 
превоз на патници. 

 

 



ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 21 

Член 2 
Заедничкото јавно претпријатие (во ната-

мошниот текст: ЗЈП) е со назив Меѓуоп-
штинско јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК, 
со седиште во општина Битола.  

 
Член 3 

Износот на средствата за основање на 
ЗЈП изнесува 350.000,00 денари.  

Средствата од ставот 1 на овој член ги 
обезбедуваат основачите во сооднос и тоа: 

- Општина Битола во висина од 60%  
- Општина Могила во висина од 20% и 
- Општина Новаци во висина од 20%. 
 

Член 4 
Средствата за основање на ЗЈП се обезбе-

дуваат на следниот начин: 
- Општина Битола од Буџетот на Опш-

тина Битола, 
- Општина Могила од Буџетот на Општи-

на Могила и 
- Општина Новаци од Буџетот на Опш-

тина Новаци. 
 

Член 5 
ЗЈП се организира на начин што ќе обез-

беди: 
- техничко-технолошко и економско 

единство на системот; 
- ефикасност и транспарентност во р-

ботењето; 
- развој и усогласеност на сопствениот 

развој со вкупниот стопански развој; 
- заштита и унапредување на добрата од 

општ интерес; 
- трајно, уредно и квалитетно задово-

лување на потребите на корисниците на 
услугите и 

- самостојност и еднаквост во рамките на 
системот и функционална поврзаност со 
другите системи во земјата и светот. 

 
Член 6 

ЗЈП се организира како единствено јавно 
претпријатие. 

 
Член 7 

Одлуките на органите на заедничкото 
јавно претпријатие ќе се спроведуваат на 
единствен начин за основачите. 

 

Член 8 
Заедничкото јавно претпријатие за обвр-

ските во правниот промет со трети лица, 
одговора со целиот свој имот. 

 
Член 9 

За лице кое ќе ги врши работите на ЗЈП до 
неговото конституирање се именува Игор 
Талевски, помошник раководител на Сек-
торот за правно-нормативни, администра-
тивни и општи работи во Општина Битола. 

  
Член 10 

Органите на ЗЈП се Управен одбор, Над-
зорен одбор за контрола на материјално-
финасиското работење и Директор. 

Управниот одбор се состои од пет чле-
нови.  

Во Управниот одбор, Општина Битола 
именува три членови, а Општина Могила и 
Општина Новаци именуваат по еден член. 

Надзорниот одбор за контрола на мате-
ријално-финасиското работење се состои од 
пет членови од кои Општина Битола име-
нува три членови, а Општина Могила и 
Општина Новаци именуваат по еден член. 

Директорот го избира градоначалникот 
на Општина Битола, на чие подрачје е 
седиштето на ЗЈП, во постапка утврдена со 
закон. 

 
Член 11 

Статутот на заедничкото јавно претпри-
јатие се донесува во рок од 30 дена од денот 
на уписот во Централниот регистар на РСМ. 
Бр.09-32/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 во Управниот одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 

ПЕЛАЛИНК Битола 
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1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во Управниот одбор на Меѓуоп-
штинското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 05.04.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19) 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 
05.04.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови во Управниот 

одбор на Меѓуопштинското јавно 
претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола 

1. За членови на Управниот одбор на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола, од Општина Битола се 
именуваат: 

- Горан Долевски, сообраќаен инженер, 
од Битола Ул.„Јосиф Христовски“бр.4/18 

- Дејан Нечовски, сообраќаен инженер, 
од Битола Ул. „Минела Бабуковски“ бр. 
3/2/8 и 

- Дејан Србиновски, дипл.правник, од 
Битола Ул. „Никола Тесла“ бр.100 

2. Ова решение влегува во сила со денот 
на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 во Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финасиското 
работење на Меѓуопштинското јавно 

претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во Надзорниот одбор за кон-
трола на материјално-финасиското работе-
ње на Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола, донесено на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19) 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 
05.04.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови во Надзорниот 

одбор за контрола на материјално-
финасиското работење на 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола 
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1. За членови на Надзорниот одбор за 
контрола на материјално-финасиското рабо-
тење на Меѓуопштинското јавно претпри-
јатие ПЕЛАЛИНК Битола, од Општина 
Битола се именуваат: 

- Николина Митревска, дипл.правник, од 
Битола Ул. „Партизанска“ бр.104/36 

- Наталија Балевска, дипл. правник, од 
Битола Ул. „Михајло Андоновски“ бр.4/30 и 

- Ѓорѓи Ѓорѓиевски, дипл. економист, од 
Битола с.Магарево 

2. Ова решение влегува во сила со денот 
на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 наОдлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈППЈЛП, 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлука за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈППЈЛП, 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
05.04.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 Општината 
Битола на седницата одржана на 05.04.2021 
година, донесе 

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

изменување и дополнување на Статутот на 
ЈППЈЛП, Битола 

 1. Со ова решение се дава согласност на 
Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈППЈЛП, Битола, бр.02-345/17 
од 30.11.2020 година, донесена на 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.09-32/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 
Управниот одбор во ЈП СИЗ „Жабени“ - 

Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување членови во Управниот 
одбор во ЈП СИЗ „Жабени“ - Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 За-
конот 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, 
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17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
05.04.2021 година, донесе 

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

Управниот одбор воЈП СИЗ „Жабени“ - 
Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ Љутви Ахмети и 
Дејан Николовски од членови во Управниот 
одбор на ЈП СИЗ „Жабени“ - Битола 

2. СЕ ИМЕНУВААТ Васко Колевски, 
дипл. инж. информатичар, од Битола, Ул. 
„Смилевски Конгрес“ бр.32/4 и Инџи 
Махмуси, педагошки факултет, од Битола 
Ул. „7-ма Бригада“ бр. 4 за членови во 
Управниот Одбор на ЈП СИЗ „Жабени“ 
Битола.  

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-32/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 Предлог 
листа за определување на имиња на 
улици, плоштади, мостови и други 

инфраструктурни објекти на подрачјето на 
Општина Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијативата за Предлог листа за опре-
делување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти 
на подрачјето на Општина Битола, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 05.04.2021 
година, донесе 

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

Предлог листа за определување на имиња 
на улици, плоштади, мостови и други 

инфраструктурни објекти на подрачјето на 
Општина Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
Предлог листа за определување на имиња 
на улици, плоштади, мостови и други ин-
фраструктурни објекти на подрачјето на 
Општина Битола, поднесена од група на 
советници. 

– Коста Хаџи Антоновски  
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а да се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-32/36                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
05.04.2021 година. 

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

гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти со намена А-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација: 

УП1 бр.27-1382/2018, КП бр. 997 КО 
Бистрица згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Слободанка Ѓоргиева) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Братиндол во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) 
и член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на 
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Општина Битола на седницата одржана на 
05.04.2021 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
БРАТИНДОЛ во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-361/2018, КП бр. 545/1 КО 
Братиндол згр.бр.1 (А4-3) (Никола Ѓорги-
евски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 

планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

УП1 бр. 27-686/2018, КП бр. 599 КО 
Буково згр. бр. 1 (Г3-1) (Јорде Ристевски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Горно Српци во идна урбанистичко 

планска документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Горно Српци во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 05.04.2021 година. 

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

гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Сове-
тот на Општина Битола на седницата одр-
жана на 05.04.2021 година, ја донесе 
следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Горно Српци во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-623/2016, КП бр. 1343 КО 
Горно Српци згр.бр.1 и 2 (А1-1) и згр.бр.3 

 (А5-4) (Митре Миленковски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ксртоар во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
05.04.2021 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. 08-310/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) 
и член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. Гласник на Општина Битола бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) Советот на 
Општина Битола на седницата одржана на 
05.04.2021 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
КРСТОАР во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширување 
на планскиот опфат и вклопување на бесправ-
ните објекти со намена А-домување во идна 
урбанистичко планска документација: 

УП1 бр.27-9418/2011, КП бр.786 КО 
Крстоар згр.бр.1 (А1-1) –  

(Борис Георгиевски) 
2. УП1 бр.27-1131/2016, КП бр.894 КО 

Крстоар згр.бр.2 (А4-3) –  
(Драган Василески) 
3. УП1 бр.27-384/2018, КП бр.788/3 КО 

Крстоар згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) –  
(Петре Митревски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-10468/2011, КП бр.1792/3 
КО Крклино згр.бр.2 (А1-1)  

(Драган Талевски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Олевени во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

 
 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправните објекти со намена А-
домување во идна урбанистичко планска 
документација: 

1. УП1 бр.27-1062/2016, КП бр.47/3 КО 
Олевени згр.бр.1 (А1-1)  

(Верка Филиповска) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 

 



  –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СТР. 30 

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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Цапари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 

со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти со намена А-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација: 

1. УП1 бр.27-83/2018, КП бр.2504 КО 
Цапари згр.бр.1 (А1-1)  

(Весна Саздановска – порано Жежоска ) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 во 
закуп со надоместок на движните ствари 
киосците бр.3,6,8 и 9 кои се наоѓаат на 

Градско шеталиште ул. „Македонска 
фаланга“, сопственост на Општина Битола 

со Електронско јавно наддавање 

1. Ја објавувам Одлуката за давање во 
закуп со надоместок на движните ствари 
киосците бр.3, 6, 8 и 9 кои се наоѓаат на 
Градско шеталиште ул. „Македонска фа-
ланга“, сопственост на Општина Битола со 
Електронско јавно наддавање, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 05.04.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 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 Локална самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија 
бр.05/02), член 54-а, член 54-б и член 54-в 
од Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
78/15,..., и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), 
член 22 став (1) точка 36 и член 70 до 
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 седницата одржана на 
05.04.2021 година ја донесе следнава 

О Д Л У К А 
за давање во закуп со надоместок на 

движните ствари киосците бр.3,6,8 и 9 
кои се наоѓаат на Градско шеталиште 

ул.„Македонска фаланга“, сопственост на 
Општина Битола со Електронско јавно 

наддавање 

 Член 1 
Со оваа Одлука на Советот на Општина 

Битола се даваат во закуп Киоск бр.3 со 
површина од 14,44м2, Киоск бр.6 со повр-
шина од 14,44 м2, Киоск бр.8 со површина 
од 14,44 м2 и Киоск бр.9 со површина од 
14,44 м2 сопственост на Општина Битола 
кој се прибележани на КП 17573 запишан во 
ИЛ бр.1 КО Битола,. Надоместокот за заку-
пнина на движните ствари што се даваат во 
закуп се утврдува според сметководстве-
ната вредност на движните ствари и истата 
претставува почетна цена во постапката за 
електронско јавно наддавање.  

 
Член 2 

Се овластува градоначалникот на Општина 
Битола да склучи договор со кој подетално ќе 
се регулира начинот на користење на 
објектите од член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 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 

дополнување на Одлуката за утврдување 
на листа на изградба и реконструкција на 
водоводни системи во населните места на 

подрајчето на Општина Битола со 
користење на средства од Европска 

инвестициона банка 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката за утврдување на листа на 
изградба и реконструкција на водоводни 
системи во населните места на подрајчето 
на Општина Битола со користење на 
средства од Европска инвестициона банка, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 05.04.2021 
година. 

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

гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-310/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
08.04.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 11 став 4,член 22 стаб 

4 од Законот за локана самоуправа 
(,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 16 
и 70 од Статутот на општина Битола 
(,,Службен гласник на општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 05.04.2021 година, донесе  

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за 

утврдување на листа на изградба и 
реконструкција на водоводни системи во 

населните места на подрајчето на 
Општина Битола со користење на средства 

од Европска инвестициона банка 
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Член 1 
Со оваа Одлука се врши дополнување на 

Одлуката за утврдување на листа за изград-
ба и реконструкција на водоводни системи 
во населените места на подрачјето на 
Општина Битола со користење на средства 
од Европска инвестициона банка бр.07-
1724/5 од 31.08.2010 год.објавесна во 
(,,Службен гласник на Општина Битола’’ 
бр.10/10 и доплнување на Одлуката за утвр-
дување на листа за изградба и реконструк-
ција на водоводни системи во населените 
места на подрачјето на општина Битола со 
користење на средства од Европска инвес-
тициона банка бр.09-16.08 од 19.02.2018 
(објавена во,, Службен гласник на Општина 
Битола’’ бр2/2018) и доплнување на Одлу-
ката за утврдување на листата на изградба 
на реконструкција на водоводни системи на 
населените места на подрјачето на Општина 
Битола со користење на средства од Европ-

ска инвестициона банка бр.09/-50/10 од 
11.06.2020 (објавена во ,,Службен гласник 
на Општина Битола’’ бр.7/2019). 

Се дополнува листата за изградба на ко-
лектор за одведување на фекални отпадни 
води од локалитет бегова чешма- Нацио-
нален парк „Пелистер“, делница: РШ 106-
прочистителна станица- Реципиент, Битола. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-32/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
05.04.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 



ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 33 

С О Д Р Ж И Н А 
 
 
 

О Д Л У К А за измена на Одлуката за 
утврдување на критериуми и стандарди за 
поставување на урбана опрема на подрачјето 
на Oпштина Битола ................................................. 1 
О Д Л У К А за измена на распоредот на 
средствата на Буџетот на Општина Битола за 
2021 година .............................................................. 2 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 година. ......... 3 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на ЈП „Комуналец“ Битола во 2020 
година ....................................................................... 3 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
реализација на Програмите за одржување на 
јавните зелени површини и јавната чистота во 
Општина Битола од ЈП „Комуналец“Битола за 
2020 година .............................................................. 4 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на КЈП „Нискоградба“ Битола во 2020 година .... 4 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на КЈП „Нискоградба“ Битола во 
2020 година .............................................................. 5 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 година ................. 5 
З А К Л У Ч О К за усвојување на Извештајот 
за работата на ЈП „Пазари“ Битола во 2020 
година ....................................................................... 6 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 година............ 6 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на ЈКП „Водовод“ Битола во 2020 
година ....................................................................... 7 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на ЈП за стопанисување со Индустриската 
зона „Жабени“ Битола во 2020 година ................. 7 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работењето на ЈП за стопанисување со 
Индустриската зона „Жабени“ Битола во 2020 
година ....................................................................... 8 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 

на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола во 2020 
година ....................................................................... 9 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола во 2020 
година ....................................................................... 9 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен ло 
кален превоз на патници во општина Битола  
во 2020 година ....................................................... 10 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на ЈП за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз на 
патници во општина Битола  во 2020 година .... 10 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на Зоолошката градина Битола  во 2020 
година ..................................................................... 11 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на Зоолошката градина Битола  во 
2020 година ............................................................ 11 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење 
на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола во 2020 
година ..................................................................... 12 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола 
во 2020 година ....................................................... 12 
З А К Л У Ч О К за усвојување на извештајот од 
Општинската Комисија за процена на штети од 
елементарни непогоди во Општина Битола 
настанати од невремето, град и поплави на ден 
10 Јануари 2021 година .......................................... 13 
О Д Л У К А за кофинансирање на проектот: 
„Биди ИН, биди Инклузивен, биди 
Инклудиран“, за набавка на дигитална 
опрема-смарт табли и дидактички нагледани 
средства за учениците со посебни образовни 
потреби за целосна реализација на проектот за 
потребите на ОУ „Св.Климент Охридски“ 
Битола ..................................................................... 14 

 



  –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СТР. 34 

О Д Л У К А за примање на донација - 
техничка документација основен проект за 
линиска инфраструктура градба: изградба на 
колектор за одведување на фекални отпадни 
води од локалитет бегова чешма - Национален 
парк „Пелистер“ – Битола, делница: РШ 106-
прочистителна станица-Реципиент, Битола ....... 14 
О Д Л У К А за примање на донација во вид 
на уредување – реконструкција на 
мултифункционален терен за ракомет, фудбал, 
кошарка во град Битола, во рамките на 
парцелата на ОУ„Коле Канински“ со 
бр.11233, имотен лист број 8599 катастарска 
општина Битола 3 .................................................. 15 
О Д Л У К А за давање на трајно користење 
без надоместок на движни ствари на Општина 
Битола за потребите на ЈП Комуналец Битола .. 16 
О Д Л У К А за примање на донација 18 
лаптопи од организацијата Македонија 2025 .... 17 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА  за измена и 
дополнување на Статутот на Општината 
Битола ..................................................................... 18 
О Д Л У К А за основање на заедничко јавно 
претпријатие за превоз на патници ..................... 20 
Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во 
Управниот одбор на Меѓуопштинското јавно 
претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола ...................... 22 
Р Е Ш Е Н И Е за именување на членови во 
Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финасиското работење на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 
ПЕЛАЛИНК Битола .............................................. 22 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈППЈЛП, Битола ............................... 23 
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување 
членови во Управниот одбор воЈП СИЗ 
„Жабени“ - Битола................................................. 24 
З А К Л У Ч О К за усвојување на 
Иницијативата за Предлог листа за 
определување на имиња на улици, плоштади, 
мостови и други инфраструктурни објекти на 
подрачјето на Општина Битола ........................... 24 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 25 

О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО БРАТИНДОЛ во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 26 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација ........................................................ 26 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Горно Српци во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 27 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО КРСТОАР во идна урбанистичко 
планска документација ......................................... 28 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко планска 
документација ........................................................ 28 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација ........................................................ 29 
О Д Л У К А за утврдување на потреба за 
донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти изградени 
во КО Цапари во идна урбанистичко планска 
документација ........................................................ 30 
 
 

 



ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 5  –  СТР. 35 

О Д Л У К А за давање во закуп со надоместок 
на движните ствари киосците бр.3,6,8 и 9 кои 
се наоѓаат на Градско шеталиште 
ул.„Македонска фаланга“, сопственост на 
Општина Битола со Електронско јавно 
наддавање ............................................................... 31 
О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за 
утврдување на листа на изградба и 
реконструкција на водоводни системи во 

населните места на подрајчето на Општина 
Битола со користење на средства од Европска 
инвестициона банка .............................................. 31 
 

 
 
 

 
  

 



  –  БРОЈ 5 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 08.04.2021 СТР. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

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

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 

 


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

