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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, 19/20 и 05/21), донесувам 

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

усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за првиот 
квартал од 2021 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ) и член 70 
од Статутот на Општината Битола ( „Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 

ден 10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за првиот квартал од 2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-76/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

усвојување Измени и дополнувања на 
Буџетот на Општината Битола за 2021 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Измени и дополнувања на Буџетот на 
Општината Битола за 2021 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 11, година LII 

Вторник, 15.06.2021 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 11 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 15.06.2021 СТР. 2 

Битола, одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 

дополнување на Програмата за 
одржување на комунални објекти и 

инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за одржување 
на комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општина 
Битола за 2021 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 

Врз основа на член 60 став 4 од Законот 
за јавните патишта („Службен весник на 
РМ“ бр. бр.84/08, 52/09, 144/09, 39/10, 
124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“бр.10/05, 17/08, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општина Битола, на својата седница, 
одржана на ден 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година, 
донесе: 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 

за одржување на комунални објекти и 
инсталации, локални патишта и улици во 

Општина Битола за 2021 година 

1. Во Програмата за одржување на 
комунални објекти и инсталации, локална 
патна мрежа и улици во Општина Битола за 
2021год. („Службен Гласник на Општина 
Битола“ бр.20/2020) се вршат измени и 
дополнувања во делот на планирани 
приходи и расходи за реализација на 
програмата и после извршените измени 
истите гласат:  

 
 

 
 
 

ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА 
Јавното претпријатие за државни патишта на РМ 

 

Ред. 
број 

 
Расходи 

 
Буџет 2021 

 
1. 

  
Одржување на улици во зимски период  

 
 10.927.946,40 

 
 

  
 ВКУПНО:  

 
 10.927.946,40 
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локални патишта и улици во 

Општина Битола за 2021 година 
 

Ред. 
број 

 
Шифра 

 
Извор на приходи 

 
Буџет 2020 

I Измени и 
дополнување 
I Ребаланс на 

буџет 2021 
 

1. 
 
 717112 

 
Надоместоци од комунална такси 14.821.495,00  

15.321.495,00 
 

2. 
 
 741113 

Трансфери од буџетот на Агенцијата за 
државни патишта на РМ  10.927.946,00   

 10.927.946,00 
 
 

   
ВКУПНО: 

  
25.749.441,00 

 
26.249.441,00 

 
  
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

Програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, 
локални патишта и улици во Општина Битола за 2021 година 

  
Ред. 
брoj 

Програма Буџет Ставка Планирани работи 
за изведување 

Буџет 2021 I Ребаланс 
на буџет 

2021 
1. Ј60 Агенција 

за 
државни 
патишта 

424320 Одржување на улици 
и патишта во зимски 
услови 

  
10.927.946,00 

  
10.927.946,00 

2. Ј60 Основен 
буџет 

424320 Одржување на улици 
и патишта во зимски 
услови 

699.296,00 699.296,00 

3. Ј60 Основен 
буџет 

423990 Други материјали за 
зимско одржување 

3.581.446,00 3.581.446,00 

     ВКУПНО I:  15.208.688,00  15.208.688,00 

       
4. Ј60 Основен 

буџет 
424320 Одржување на 

хоризонтална 
сигнализација 

3.000.000,00 3.000.000,00 

5. Ј60 Основен 
буџет 

424440 Одржување на 
вертикална 
сигнализација 

1.000.000,00 1.000.000,00 

6. Ј60 Основен 
буџет 

424440 Одржување на 
светлосна 
вертикална 
сигнализација 

1.240.753,00 1.240.753,00 

7. ЈФ0 Основен 
буџет 

480190 Купување на друга 
опрема-сообраќајни 
знаци 

1.000.000,00 1.000.000,00 

8. ЈФО Основен 
буџет 

480190 Купување на 
еластични столбчиња 

1.000.000,00 1.500.000,00 
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9. ЈФ0 Основен 
буџет 

480190 Средства за 
смирување на 
сообракајот околу 
OУ„Даме Груев“  

  1.400.000,00   1.400.000,00 

10. ЈФ0 Основен 
буџет 

480190 Средства за 
смирување на 
сообраќајот пред 
СОТУ„Ѓорги 
Наумов“ 

500.000,00 500.000,00 

11. ЈФ0 Основен 
буџет 

480190 Средства за 
смирување на 
сообраќајот на 
ул.„Булевар 1-ви 
Мај“(од двете 
страни) 

1.000.000,00 1.000.000,00 

12. ЈФ0 Основен 
буџет 

480190 Делинеатори – 
монтажни рабници 
на 
ул.„В.Карангелески“ 

250.000,00 250.000,00 

13. ЈЛ0 Основен 
буџет 

482940 Надзор над изведбата  150.000,00  150.000,00 

     ВКУПНО II: 10.540.753,00 11.040.753,00 
     ВКУПНО I +II: 25.749.441,00 26.249.441,00 
  
2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 

гласник на Општина Битола. 
Бр.09-76/5                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општината Битола за 2021 

година 

1. Ja објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за користење и 

одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општината Битола за 2021 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 15 од Законот за 
комунални такси („Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 
192/15 и 23/16) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 

14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
Битола, на својата седница, одржана на ден 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година, донесе: 

 
 

 
П Р О Г Р А М А 

за измени и дополнување на 
Програмата за користење и одржување на јавното осветлување 

на подрачјето на Општината Битола за 2021 година 
 
1.Во Програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2021 година („Службен Гласник на Општина Битола“ бр.20/2020 и 04/2021) се вршат 
измени и дополнувања во делот на планирани приходи и расходи за реализација на програмата 
и после извршените измени истите гласат:  

 
 
 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2021година 
 

Ред. 
број 

Шифра  
Извор на приходи 

 
Буџет 2021 

II Измени и 
дополнување 

I Ребаланс на буџет 
2021 

 
 1. 

 
717116 

Надоместок од комунална дејност за 
улично осветлување  

 
84.299.696,00 

 
96.886.814,00 

 
 

  
ВКУПНО: 

 
84.299.696,00 

 
96.886.814,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на 

Програмата за јавно осветлување за 2021год. 
 

Ред. 
бр. 

Про-
грама Буџет Ставка Планирани работи 

за изведување Буџет2021 
I измени и 

дополну–вање 
Март 

II измени и 
дополну–вање 
I Ребаланс на 
Буџет 2021 

1. ЈЗ0 Основен 
буџет 421110 Електрична 

енергија 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 

2. ЈЗ0 Основен 
буџет 424440 

Поправка и 
одржување на 
улично 
осветлување 
(град) 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

3. ЈЗ0 Основен 
буџет 424440 

Поправка и 
одржување на 
улично 
осветлување 
(рурални средини) 

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

4. ЈЗ0 Основен 
буџет 424440 

Поправка и 
одржување на 
улично 
осветлување 
(тековно 
одржување-
замена на живини, 
натриумови и 
флуорецентни 
светилки со лед 
светилки заради 
поголема 
енергетска 
ефикасност на 
целиот систем за 
улично 
осветлување) 

26.500.000,00 26.500.000,00 38.500.000,00 

5. ЈЗ0 Основен 
буџет 426990 Услуги од 

електричарство 900.000,00 900.000,00 900.000,00 

6. ЈЗ0 Основен 
буџет 423990 

Материјали за 
новогодишни 
украси и детски 
фигури 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

7. ЈЗ0 Основен 
буџет 424390 Одржување на 

други градби 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

8. ЈЗ0 Основен 
буџет 424390 

Инвестиционо 
одржување 
(канделабри) 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

        

9. ЈА0 Основен 
буџет 482820 

Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

6.165.899,00 6.165.899,00 7.747.057,00 

9.1    

Улично осве-
тлување од 
Млекара до 
с.Д.Оризари 

1.963.001,00 1.963.001,00 1.963.001,00 
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9.2    ул.„8-ми 
Септември“ 1.083.012,00 1.083.012,00 0,00 

9.3    ул.„АСНОМ“ 1.012.452,00 1.012.452,00 1.012.452,00 

9.4    ул.„4-та“ -
Буковски Ливади 1.426.738,00 1.426.738,00 1.426.738,00 

9.5    Улично на паркинг 
во АРМ1 680.696,00 680.696,00 680.696,00 

9.6    

ул.„Браќа 
Џаферови“- 
паркинг кај старо 
УЈП 

0,00 0,00 214.170,00 

9.7    
дел од ул. 
„Крушевска 
Република“ 

0,00 0,00 2.450.000,00 

        

10. ЈА0 Основен 
буџет 482830 

Реконструкција на 
капацитети во 
енергетиката 

14.533.797,00 14.533.797,00 13.539.757,00 

10.1    ул.„Рузвелтова“ 1.873.604,00 1.873.604,00 1.873.604,00 

10.2    ул.„Д.И.Мурато“ 
I дел 928.254,00 928.254,00 928.254,00 

10.3    ул.„Д.И.Мурато“ 
II дел 1.866.604,00 1.866.604,00 1.866.604,00 

10.4    ул.„Довлеџик“ 1.846.134,00 1.846.134,00 1.846.134,00 

10.5    
ул.„Булевар 1-ви 
Мај“ – лева 
страна 

760.000,00 760.000,00 760.000,00 

10.6    
ул.„Булевар  
1-ви Мај“ – десна 
страна 

1.105.542,00 1.105.542,00 1.105.542,00 

10.7    ул.„Довлеџик“- 
ЕВН 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

10.8    ул.„Цане 
Василев“ 1.704.215,00 1.704.215,00 1.704.215,00 

10.9    ул.„Ари 
Ангелевски“ 1.154.040,00 1.154.040,00 160.000,00 

10.10    ул.„Македонска 
Фаланга“ 1.295.404,00 1.295.404,00 1.295.404,00 

10.11    ул.„Рузвелтова“- 
ЕВН 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

11. ЈЛ0 Основен 
буџет 482940 Надзор над 

изведбата 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

    ВКУПНО: 84.299.696,00  84.299.696,00  96.886.814,00 

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

гласник на Општина Битола. 
Бр.09-76/6                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 г.                   на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а               Валентин Груевски 

 
 
 

 



ВТОРНИК 15.06.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 63 

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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

Општината Битола во 2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 
Општината Битола во 2021 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на одржана на 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

Врз основа на член 94 став (4) од Законот 
за градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ” бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16, 190/16 и 275/19) и член 22 точка 9 
од Статутот на Општина Битола („Службен 
Гласник на Општина Битола” бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општина Битола, на својата седница, 
одржана на ден 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година, 
донесе: 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 
за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општината Битола во 2021 

година 

1.Во Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2021 година („Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр.20/2020, 
бр.02/2021, бр.06/2021 и бр.08/2021)се 
вршат измени и дополнувања во делот на 
планирани приходи и планирани расходи за 
реализација на програмата и после 
извршените измени иститe гласат: 

 

 
 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

 за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола 
 

ред. 
бр. шифра Извор на приходи Буџет 2021 IV Измени и дополнување I 

Ребаланс 

1. 717137 Надоместок за уредување на 
градежното земјиште 62.000.000,00  

102.819.000,00 
2. 713311 Данок на промет на недвижности 65.000.000,00 65.000.000,00 
3. 741115 Дотации од ДДВ 95.000.000,00 95.000.000,00 
4. 742144 Донации од ЕУ 116.603,00 116.603,00 
5. 741112 Буџет на РСМ 27.126.273,00 27.126.273,00 

6. 713111 Данок на имот од физички лица 61.177.045,00 61.177.045,00 

7. 733111 Приходи од продажба на неизградено 
земјиште 0,00 38.436.467,00 

  ВКУПНО: 310.419.921,00 389.675.388,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
нa 

Програмата за уредување на градежното земјиште  за 2021год. 
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2. Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во Службен 
гласник на Општина Битола. 
Бр.09-76/7                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програма за измени и 
дополнување на Програмата за Развојни 
планови на Општина Битола за периодот 

од 2021 до 2023 година 

1. Ја објавувам Програма за измени и 
дополнување на Програмата за Развојни 
планови на Општина Битола за периодот од 
2021 до 2023 година, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 10.06.2021 година, со продолжение на 
ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 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, 19/20 и 05/21), а во врска со член 21 и 
чл.29 од Законот за буџетите (,,Службен 
весник на РМ“ бр.64/05, 4/08 и 103/08), 
Советот на Општината Битола, на седницата 
одржана на 10.06.2021 година, со продолжение 
на ден 11.06.2021 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 

за Развојни планови на Општина Битола за 
периодот од 2020 до 2022 година 

1. Во Програмата за Развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2021 до 
2023 се вршат измени во Планираните 
расходи на Развојни програми по години од 
2021 до 2023 година и истите гласат: 

Со оваа Програма се уредуваат изворите 
на средствата и наменското трошење на 
истите согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

Програмата започнува со реализација во 
2021 г., а плановите опфатени со неа имат 
рок за реализрање во наредните 3 години, 
поточно заклучно со 2023 година. 
Планираните средства на оваа тригодишна 
развојна програма изнесуваат 
571.977.317,00 денари .(Прилог 1- составен 
дел на оваа програма) 

Средствата во висина од 251.499.091,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2021год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 248.615.026,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2022год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 71.863.200,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2023год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Планираните средства во JDA програ-
мата за Изградба и реконструкција на улици 
и локални патишта за 2021год. (Рекон-
струкција на дел од улица „Довлеџик“) 
во износ од 15.219.247,00денари, се нама-
луваат за 4.588.727,00денари и изнесуваат 
10.630.520,00денари, поради тоа што во 
постапка за јавна набавка за избор на 
изведувач постигната е пониска вредност од 
првично планираната. 

Планираните средства во JDM програ-
мата за Изградба и реконструкција на улици 
и локални патишта за 2021год. (Рекон-
струкција на локален пат за с. Трново -
Магарево) во износ од 25.923.872,00 де-
нари, се намалуваат за 13.378.840,00 денари 
и изнесуваат 12.545.032,00денари, поради 
тоа што во постапка за јавна набавка за 
избор на изведувач постигната е пониска 
вредност од првично планираната. 

Програмата JDZ за Изградба и рекон-
струкција на улици и локални патишта 
(Реконструкција на улица „Индустри-
ска“) во вкупен износ од 14.989.472,00 
денари а поделен во две години, се брише 
бидејки проектната документација треба да 
се усогласи со проектот за гасификација. Со 
оваа измена редните броеви од точка 5 до 
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точка 10, се менуваат и стануваат редни 
броеви од точка 4 до точка 9. 

Планираните средства во JDК програ-
мата за Изградба и реконструкција на улици 
и локални патишта (Реконструкција на 
улица „Булевар 1-ви Мај “) во износ од 
3.000.000,00 денари распределени во 2021 
година, се зголемуваат за 5.765.820,00 де-
нари колку што изнесува проектантската 
вредност за вториот дел од улицата и истите 
се распределуваат во 2022година.  

Исто така со овие измени, Програмата JD 
- Изградба и реконструкција на улици и 
локални патишта после точка 10 (а со овие 
измени точка 9) се дополнува со уште една 
нова точка - точка 10. JDV Изградба на 
ул.„СТУ3“ во АРМ со вкупна вредност за 
реализација од 12.044.921,00 денари распре-
делени во две години (како во табелата). 

Планираните средства во GDA програ-
мата за Енергетика (Гасификација на Опш-
тина Битола) за 2021 година во износ од 
10.000.000,00 денари се намалуваат за 
8.000.000,00 денари и истиот изнесува 
2.000.000,00 денари, а намалениот износ се 
префрла во 2022година и со префрлањето 
истиот изнесува 56.000.000,00денари. Оваа 
измена се прави поради тоа што реализа-
цијата на главниот гасоводен систем 
временски нема да стигне до влезната точка 
во Општина Битола во периодот за кој беа 
испланирани средствата. 

Во Програмата КА – Културно твореш-
тво и манифестации (капитални трошоци) 
се прават исправки на буквите на програ-
мите и тоа, Програмата KAD се преименува 
во Програма КАV а Програмата KAL во 
Програма КАМ. 

Во Програмата ЈI - Изградба и рекон-
струкција на системи за одведување и 
прочистување на отпадни води после реден 
број 20 се додаваат четири нови точки 21, 
22, 23 и 24 и истите гласат - точка 21. JIB - 
Изградба на фекална канализациона мре-
жа на ул.„СТУ3“ со вкупна вредност за 
реализација од 2.482.430,00 денари распре-
делени во две години (како во табелата), 
точка 22. JIV - Изградба на атмосферска 
канализациона мрежа на ул.„СТУ3“ со 
вкупна вредност за реализација од 
1.787.660,00 денари распределени во две 
години (како во табелата), точка 23. JIS – 

Реконструкција на фекална канализа-
циона мрежа на ул.„Булевар 1-ви Мај“ со 
вкупна вредност за реализација од 
3.589.000,00 денари распределени во две 
години (како во табелата) и точка 24. JIL – 
Изградба на колектор за с. Брусник со 
вкупна вредност за реализација од 
9.700.000,00 денари распределени во две 
години (како во табелата). Со оваа измена 
редните броеви од точка 21 до точка 23, се 
менуваат и стануваат редни броеви од точка 
25 до точка 27. 

Планираните средства во JGM програ-
мата за Изградба и реконструкција на 
системи за водоснабдување (Реконструк-
ција на водоводна мрежа на ул. „Булевар 
1-ви Мај “) во износ од 2.600.000,00денари 
распределени во 2021година се зголемуваат 
за 3.337.733,00 денари колку што изнесува 
проектантската вредност за вториот дел од 
улицата и истите се распределуваат во 
2022година. 

Динамиката на реализацијата на целата 
програма, со утврдување на приоритет за 
реализација ја утврдува Градоначалникот и 
Комисијата за јавни и комунални дејности, а 
ја реализира Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште при Секторот за урбанизам, просторно 
планирање и заштита на животната средина, 
комуналните дејности и уредување на 
градежното земјиште на Општина Битола. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните деј-
ности и уредување на градежното земјиште 
на Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се применува до кра-
јот на наредната годината, односно до доне-
сување на наредната Програма за Развојни 
планови, и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-76/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2021 до 2023година 
 

Ред. 
бр. 

Име на 
буџетска 
програма 

Име на 
развојна 
програм

а 

Планирани работи за изведување Износ за 2021 
во ден 

Износ за 2022 
во ден 

Износ за 2023 
во ден 

 JD  Изградба и реконструкција на улици и локални 
патишта    

1  JDI Реконструкција на улица „Илинденска“ 18.830.186,00 0,00 0,00 

2  JDA Реконструкција на дел од улица „Довлеџик“ 10.630.520,00 0,00 0,00 

3  JDB Реконструкција на мостовите на р.Драгор и 
р.Курделец на улица „Довлеџик“ 5.000.000,00 51.846.791,00 0,00 

 
4  JDM Реконструкција на локален пат с.Трново-

с.Магарево 12.545.032,00 0,00 0,00 

5  JDS Реконструкција на локален пат за с.Буково 6.445.555,00 0,00 0,00 

6  ЈDN Реконструкција на улица „Ѓорги Беќаров“ 8.694.855,00 0,00 0,00 

7  JDR Реконструкција на улица „2-ри Август“ 2.357.970,00 0,00 0,00 

8  JDK Реконструкција на улица „Булевар 1-ви Мај“ 3.000.000,00 5.765.820,00 0,00 

9  JDL Реконструкција на улица „Солунска “ 7.399.548,00 3.302.422,00 0,00 

10.  ЈDV Изградба на ул.„СТУ3“ во АРМ 1.500.000,00 10.544.921,00 0,00 
       

 КА  Културно творештво и манифестации 
(капитални трошоци)    

11  КАB Ревитализација на поранешен Офицерски дом 
партер - гранитни плочки 12.572.930,00 0,00 0,00 

12  КАV 
Електромоторен транспортер за инвалидски 
колички за совладување на скали во Офицерски 
дом 

1.000.000,00 0,00 0,00 

13  КАM Партерено уредување околу Офицерски дом 8.751.570,00 0,00 0,00 

       
 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

14  LAA Реконструкција на други објекти 93.000.000,00 109.000.000,00 0,00 
       
 GD  Енергетика    

15  GDA Гасификација на Општина Битола 2.000.000,00 56.000.000,00 71.863.200,00 

       

 VA  Изградба на други објекти (Социјална заштита и 
заштита на деца)    

16  VAA Изградба на детска градинка во АРМ 26.038.989,00 0,00 0,00 

       

 JI  Изградба и реконструкција на системи за 
одведување и прочистување на отпадни води    

17  JIК Изградба на колекторски систем до с.Буково 8.000.000,00 0,00 0,00 

18  JIM Реконструкција на атмосферска канализациона 
мрежа на ул„Довлеџик“ 3.194.186,00 0,00 0,00 

19  JIN Реконструкција на фекална канализациона 
мрежа на ул„Довлеџик“ 3.337.869,00 0,00 0,00 

20  JIA Реконструкција на канализациона мрежа на 
ул„2-ри Август“ 2.090.298,00 0,00 0,00 

21  JIB Изградба на фекална канализациона мрежа на 
ул.„СТУ3“ во АРМ 1.000.000,00 1.482.430,00 0,00 
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22  JIV Изградба на атмосферска канализациона мрежа 
на ул.„СТУ3“ во АРМ 787.660,00 1.000.000,00 0,00 

23  JIS Реконструкција на фекална канализациона 
мрежа на ул.„Булевар 1-ви Мај“ 1.744.494,00 1.844.501,00 0,00 

24  JIL Изградба на колектор за с.Брусник 5.209.592,00 4.490.408,00 0,00 
       

 JG  Изградба и реконструкција на системи за 
водоснабдување    

25  JGA Реконструкција на водоводна мрежа на ул„2-ри 
Август“ 1.886.379,00 0,00 0,00 

26  JGM Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул„Булевар 1-ви Мај“ 2.600.000,00 3.337.733,00 0,00 

27  JGN Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул„Довлеџик“ 1.881.455,00 0,00 0,00 

       

   Вкупно по години: 251.499.088,00 248.615.026,00 71.863.200,00 

   Се вкупно: 571.977.314,00 

 
Бр.09-76/8                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програма за измена и 

дополнување на Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2021 година 

1. Ја објавувам Програма за измена и 
дополнување на Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2021 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 10.06.2021 
година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 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, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
Битола, на седницата одржана на 10.06.2021 
година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 

за економски развој во Општина Битола за 
2021 година 

Со програма се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 
согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 
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ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На изменетата и дополнета програмата за локален економски развој во Општина Битола 

за 2021 година 
 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2021 година 
 

Ред. Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 741114 Пренесен вишок на приходи од претходна година 48.261.863,00 

2 742114 Приливи од ЕУ фондови 18.011.707,00 

 ВКУПНО: 66.273.570,00 
 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Изменетата и дополнета Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2021 година 
 

Ред. 
Бр. шифра Расходи Износ (ден) 

1  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ 39.549.333,00 
1.1 464 990 Други трансфери 12.045.301,00 
1.2 426990 Г1 Активности за СТРАТЕГИЈА ЗА ЛР 500,000.00 
1.3 426120 Г1 Чланарини во ЛАГ и ЗЕЛС 763.080.00 
1.4 463110 3Г Соработка со ГО 350.000,00 
1.5 3Г трансфери Еднократна парична помош на здружение на граѓани 2.000.000,00 
1.6 744311 КА Офицерски дом-зголемена туристичка понуда 5.879.261,00 
1.7 ЈД 482130 Реализација на проект ,,Баир-здружена акција,, РОМИ 5.754.448,00 

  Реализација на CBC-MK-GR-Greenmobility 4.040.842,00 
  Реализација на CBC-MK-GR-Benefit 8.077.684,00 

1.8 ЈЛ 482940 Надзор на проект ,,Баир-здружена акција,, РОМИ 138.717,00 
2 482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 26.724.237,0000 

2.1 ЈД 482 110 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на улици и 
патишта 12.955.487,00 

2.2 ЈИ 482 310 Подготвување на објекти за пречистителни станици и 
колектори 680.890,00 

2.3 ЈГ 482 710 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за водоснабдување 1.520.163,00 

2.4 ГД 482 810 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за енергетика 1.130.700,00 

2.5 ЈЛ 482 910 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на други 
објекти 5.157.000,00 

2.6 ЈЛ 482 210 Подготвување на проекти за мостови 1.300.000,00 

2.7 ЈЛ 482 930 Реконструкција на дриги објекти 3.980.000,00 
  ВКУПНО: 66.273.570,00 
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Дел од средствата од оваа Програма ќе се 
вложат во изработка на техничка доку-
ментација, а дел во изградба на објекти за 
кои е аплицирано на меѓународни повици, 
добиени се грантови и за кои се склучени 
договори за реализација дефинирани со 
листата од Прилог 1 и Прилог 2.  

Расходите за набавка на проектна доку-
ментација (техничка документација, фиси-
билити студии и сл.) ќе се извршуваат 
согласно динамиката на приливот на сред-
ствата и утврдената листа на приоритетните 
објекти. 

Листите за приоритетни објекти ја утвр-
дува Советот на општината и Градона-
чалникот на општина Битола и е составен 
дел на оваа Програма. Во овие прилози се 
евидентирани стварните суми постигнати 
на јавни набавки за објекти кои се во 
изготовка на проектна документација и 
проценети суми за набавка на нови про-
ектни документации. (СУМАРЕН ПРЕГ-
ЛЕД, ПРИЛОГ 1, и ПРИЛОГ 2 ) 

Програмата за економски развој е родово 
одговорна. При нејзината изработка се зе-
маа предвид потребите, улогите и начините 
на користење на времето и ресурсите од 
страна на жените и мажите. Конкретно, (1) 
при изградбата на коловози, секаде каде 
има простор, е предвидена изградба на 
тротоари цо цел да одговори на потребите 
на жените и мажите за движење; (2) предви-
дената мрежа за осветлување соодветствува 
на потребите на жените пред сé, за зго-
лемена безбедност; (3) планираната изград-
ба и реконструкција на водоводна линија и 
атмосферска и фекална канализација исто 
така е развиена врз основа на потребите на 
мажите и жените и нивните различни улоги 
во домаќинството. Дополнително, во насока 
на економско јакнење на жените, но и 
општината во целина, програмата предви-
дува (4) активности за поддршка на жен-
ското претприемништво, насочени кон 
невработените граѓанки со стекнато високо 
образование. 

Исто така разгледана е подршката на гра-
ѓанските организаци од страна на општина 
Битола од родов аспект. 

Тука се: воведување на советници за 
кариерен развој во средните училишта за да 
се зголеми на вработливоста на младите 
момчиња и девојчиња. 

Планирана е обука на проектанти на 
сообраќајни проекти за вовед на несте-
ротипни сообраќајни знаци како пракса 
воведена во ЕУ земјите, а со цел да се 
разбијат стереотипите во постоечките од 
родов аспект. Исто така и обука на сите 
проектанти од високоградба и нискоградба 
со која ќе се постигне родова еднаквост во 
користење на идните проекти. 

На овој начин, Општина Битола пока-
жува дека ги поддржува и применува 
принципите на родово одговорно креирање 
на политиките и следствено-родово одго-
ворно буџетирање. Покрај тоа што овие 
практики имаат за цел да ги слушнат и да 
одговорат подеднакво на потребите на 
мажите и жените, тие истовремено го 
зголемуваат нивото на транспарентност, го 
подобруваат учеството на граѓан(к)ите и ги 
подобруваат економските политики на 
општината.  

Изменетата Програмата овозможува бу-
џетско следење, транспарентност и ефика-
сност на обезбедените средства за спроведу-
вање на родовото буџетирање.  

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
економски развој и Секторот за економски 
развој, јавни дејности и информатичка 
технологија на Општина Битола, Одде-
лението за економски развој 

Оваа Изменета Програма влегува во сила 
веднаш по изгласување од Советот на 
Општина Битола, а ќе се применува до 
крајот на годината, односно до донесување 
на Програмата за 2022 година. 
Бр.09-76/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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СУМАРЕН ПРЕГЛЕД 
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  ПРИЛОГ 2  
Ред 
бр Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ ИЗНОС 

1 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ      12.045.301,00  
2   Кофинансирање    

    Кофинансирање на ДДВ за патокази во 
подпелистерски села преку Пелагониски регион 

              
59.760,00  

    Кофинансирање на CBC-MK-GR-Greenmobility           
2.000.000,00  

    Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit           
6.000.000,00  

    
Кофинансирање на проект: Знаење, заштита и 
истражување на стари урбани јадра во РСМ и АЛ 
(РФ/АЛ/МК) 

             
300.000,00  

    Кофинансирање на проект ,,Баир-здружена акција,, 
РОМИ 

             
245.536,00  

3   Учество на ОБ во проекти        2.200.000,00  
4   ЦППР        1.240.005,00  
    вкупно:      12.045.301,00  
5 426990 Г1 Други оперативни трошоци           500.000,00  

    Работа и активности за стратегија на ЕР              
500.000,00  

6 426120Г1 Чланарина за            763.080,00  

    ЗЕЛС              
763.080,00  

7 463110 3Г Трансфер до 3Г           350.000,00  

    Учество на младите во заедницата              
150.000,00  

    Соработка со Граѓански организации              
200.000,00  

8 3Г трансфер Еднократна помош до здруженија на граѓани        2.000.000,00  

9 КА 744311 Офицерски дом-зголемена туристичка понуда        5.879.261,00  

10 ЈД 482130 Реализација на проект ,,Баир-здружена акција,, 
РОМИ        5.754.448,00  

    Реализација на CBC-MK-GR-Greenmobility        4.040.842,00  

    Реализација на CBC-MK-GR-Benefit        8.077.684,00  
11 ЈЛ 482940 Надзор на проект ,,Баир-здружена акција,, РОМИ           138.717,00  
    СЕ вкупно      39.549.333,00  

 
 
 

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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 

дополнување на Програма за јавни 
дејности (образование) во Општина 

Битола за 2021 година 
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1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програма за јавни дејности 
(образование) во Општина Битола за 2021 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
10.06.20201 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 

Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата 
одржанана на 10.06.2021година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програма за 
јавни дејности (образование) во Општина 
Битола за 2021 годинаВо програмата за 
јавни дејности (образование) се вршат 
следните измени и дополнувања кои се 

наведени во табеларниот приказ:  

 

 
Измени и дополнување на 

Програмата за јавни дејности (образование ) во Општина Битола 
За 2021 година 

 

Програма Ставка Опис Буџет Дотации 
Буџет Ребаланс Буџет Ребаланс 

Н1 421220 Дрва 1.158.515 3.000.000   

Н1 423610 Наставно-образовни 
помагала 0 615.000   

Н1 423720 Материјали за разни 
поправки 605.000 400.000   

Н1 423810 Ситен инвентар 327.500 1.064.060   

Н1 423990 Други материјали 0 2.000   

Н1 424210 Одржување на згради 1.770.000 1.270.000   

Н1 424220 Услуги за обезбедување 
на објекти 0 30.000   

Н1 425130 Изнајмување на друг тип 
на простор 0 50.000   

Н1 425920 Услуги за копирање, 
печатење и издавање 0 15.000   

Н1 426310 Семинари и конференции 280.000 80.000   

Н1 480140 
Купување на 
информатичка и видео 
опрема 

1.960.300 10.750   

Н1  Вкупно: 6.101.315 6.536.810   

Н2 423610 Наставно-образовни 
помагала   510.000 1.530.000 

Н2 424210 Одржување на згради   2.850.000 1.850.000 

Н2 425760 Превозни услуги во 
образованието    

12.500.000 
 

8.500.000 
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Н2 464990 Други трансфери   5.790.000 4.790.000 

Н2 480140 
Купување на 
информатичка и видео 
опрема 

  2.485.000 7.230.000 

Н2 482910 
Подготвување на проекти 
вклучувајќи дизајн на 
други објекти 

  0 620.000 

Н2 482920 Изградба на други објекти   24.788.351 9.788.351 

Н2 482930 Реконструкција на други 
објекти   53.275.587 44.170.087 

Н2 483120 Купување на училишен 
мебел   2.100.000 4.820.500 

Н2  Вкупно:   104.298.938 83.298.938 

НА0 480140 
Купување на 
информатичка и видео 
опрема 

0 4.245.550   

НА0 480190 Купување на друга опрема 0 3.557.000   
НА0  Вкупно:  7.802.550   
 
 
 
 
Програмата овозможува буџетско сле-

дење, транспарентност и ефикасност на 
обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 
годината, односно до донесување на 
Програмата за 2022 година. 
Бр.09-76/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програма за измена на 
Програмата за активности во областа на 

спортот и младите во Општината Битола за 
2021 година Ја објавувам Програмата за 
измена на Програмата за активности во 

областа на  

1. Спортот и младите во Општината 
Битола за 2021 година, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на ден 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 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, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
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Битола, на својата седница, одржана на ден 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена на Програмата за активности во 
областа на спортот и младите во општина 

Битола за 2021 година  

Се врши измена на програмата во делот 
4. ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ каде што се 
додаваат дополнителни 4.227.246,00 денари 
и со измената гласи: 

 

 
 
 

 Активност Одгово-
рни 

Опис на  
активност Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индика-

тори 
4.  ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ 

4.1. Општина 
Битола во 
насока на 
унапредување 
на спортот ќе 
ги поддржува 
и финансира 
професио-
налните 
спортски 
клубови 
регистрирани 
на подрачјето 
на Општина 
Битола 

Општина 
Битола  
Комисија 
за евалуа-
ција на 
барање за 
финан-
сиски 
средства 

Финансиска 
поддршка на 
програмите на 
професионалните 
акционерски 
друштва и 
спортски 
здруженија во кои 
општината Битола 
има капитал:  
ФК Пелистер  
АД Битола,  
РК Еурофарм 
Пелистер  
АД Битола,  
КК Пелистер  
АД Битола. 
Препорака:Финан
сиските средства 
треба да се 
распределуваат 
согласно 
унапредувањето 
на родовата 
еднаквост 
односно 
еднаквите 
можности на 
мажите и жените. 

Со поддршката на 
професионалните 
спортски клубови – 
акционерски друштва 
им се помага во 
разрешување на 
финансиските тешкотии 
со што ќе понудат 
соработка и да 
привлечат голем број 
компании кои ќе 
вложуваат. 
Оваа мерка ќе 
придонесе следење на 
европските и светските 
искуства каде што 
најголем број на 
клубови функционираат 
како акционерски 
друштва, регулирање и 
утврдување на 
сопственоста и 
сопственичката 
структура на клубовите, 
привлекување на повеќе 
спонзори и приватни 
компании кои ќе 
инвестираат во 
спортските клубови. 

2021 31,227,246.00 ден Степен на 
ранги-
рање во 
првен-
ствените 
лиги на 
спорт-
ските 
феде-
рации 
Број на 
меѓу-
народни 
натпрева-
ри 

 
 
 
 
Вкупната планирана програма за 2021 

година е 36.327.246,00 денари. 
Висината на средствата за реализација на 

Програмата за активности во областа на 
спортот и младите во општина Битола се 
определува со усвојувањето на буџетот од 
страна на Совет на Општина Битола. 

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 

годината, односно до донесување на 
Програмата за активности во областа на 
спортот и младите во општина Битола за 
2022 година.Бр 09-76/11  
Бр.09-76/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за социјална 

заштита во Општина Битола за 2021 
година 

1. Ја објавувам Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за социјална 
заштита во Општина Битола за 2021 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 10.06.2021 
година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година. 

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

 
Бр. 08-537/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 10.06.2021 година, со продолжение на 
ден 11.06.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 
за социјална заштита во Општина Битола 

за 2021 годинаВо Програмата за социјална 
заштита 2021 год. нема промени во 

активностите за реализација на истат туку 
во финасискиот дел на дел од 

активностите.  

Првата активност вклучува Доделување 
на еднократна парична помош и се состои 
од еднократна парична помош за физички 

лица која што има за цел да обезбеди 
поддршка на лица изложени на социјален 
ризик меѓу кои и болни и изнемоштени ли-
ца, лица со попреченост, семејства настра-
дани од елементарни непогоди (пожари, 
поплави), самохрани родители без дополни-
телни приходи, поддршка на ученици за 
натпревар од повисок ранг, лица кои што ја 
останале без работа и приходи поради 
Ковид 19 криза, семејства со школски деца 
кои слушаат настава онлајн, поддршка на 
деца без родители на почетокот на учебната 
година, лица кои се борат или се избориле 
со Ковид заблување се зголемува за 
1.000.000 ден заради зголемениот број на 
барања како последица на Корона кризата. 

Третата активност која е Ран детски 
развој Како дел од оваа активност вклучен 
е и надоместок за партиципација на деца во 
детските градинки за деца од семејство чија 
материјална состојба е нарушена поради 
претрпени природни непогоди и дете од 
семејство на самохран родител чии месечни 
приходи се во износ до минималната плата( 
од 200.000 ден се намалува на 100.000 ден 
бидејќи заради рестриктивните мерки со 
Корона кризата овие средства нема да 
можат да се искористат во целост) но исто 
така тука е и вклучена и инклузија на ром-
ските деца од социјално загрозените семеј-
ства во детските градинки во Битола, за што 
општината обезбедува финансиски средства 
за нивни превоз и месечен надоместок за 
градинка. ( од 540.000 ден се намалува на 
350.000 ден согласно новиот договор по-
меѓу Општина Битола, МТСП и ДУ 
„Е.О.Мара“) 

Четвртата активност која е насочена кон 
Социјална заштита на лица со попре-
ченост создавање на дата база на податоци 
на лица од ранливи категории според видот 
на категорија и потребите што ќе послужи 
како сервис за одредување и таргетирање на 
ранливи групи ( се тргаат планираните 
средства од 200.000 ден бидејќи се обез-
бедија средства од проектот на ЗЕЛС за 
социјално мапирање кои ќе направат 
целосна анализа на потребите на тарге-
тираните ранливи групи), проектот јавни 
работи преку кој се ангажираат лица да 
помагаат во јавните препријатија (беа 
планирани 1.000.000 ден се зголемуваат 
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на 2.500.000 ден бидејќи се зголемува 
периодот на работа од 4 на 7 месеци и 
зголемувањето на минималната плата) 

Последната петта активност од оваа 
програма е насочен кон Намалување на 
сиромаштијата и социјална исклученост, 
финансиска, материјална и поддршка во 
човекови ресурси при реализирање на 
активности на советот за превенција на 
детско престапништво, советот на волон-
тери, советот за социјална заштита, под-

дршка на активностите на советот за пре-
венција, програмата на ЛЕСС, општински 
совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата (беа планирани 150.000 ден за 
семинари и обуки заради целокупната 
ситуација истите се пренаменуваат и 
оваа активност нема да се реализира со 
физичко присуство туку со онлајн 
настани и за ЛЕСС се обезбедени 
средства од донатор) 
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АКЦИОНЕН ПЛАН 

 Активност Одговорни Опис на активност Цел Време 

Финан-
сиски 

Ресурси 
(сума 

изразена 
во МКД) 

Индикатори 

1.1. 

Еднократна 
парична 
помош на 
физички лица 

Градоначални
к 
Комисија за 
финансии и 
буџет 

Eднократна парична 
помош на физички 
лица изложени на 
социјален ризик или 
ученици за одредено 
научно достигнување 

Помош и 
финансиска 
поддршка на лица 
кои што се наоѓаат 
во незавидна 
положба за 
надминување на 
истата 

2021 6.000.000 

Број на лица 
кои добиле 
еднократна 
парична помош 

3. Ран детски развој 

3.2. 

Надоместок 
за 
партиципациј
а на деца од 
детските 
грaдинки 

Општина 
Битола, 
Градинките 

Согласно член 53 од 
Законот за заштита на 
деца МТСП донесе 
правилник за 
критериуми за 
остварување на право 
на партиципација 

Згрижување на 
деца од загрозени 
семејства во 
детските градинки 

2021 100.000 

Број на 
згрижени деца 
од загрозени 
семејства во 
детските 
градинки 

3.3. Инклузија на 
деца Роми 

Општина 
Битола , 
МТСП 

Со проектите за 
инклузија на ромските 
деца од социјално 
загрозените семејства 
во детските градинки 
во Битола, Општината 
обезбедува 
финансиски средства 
за нивни превоз и 
месечен надоместок за 
градинка. 

Целта е нивно 
вклучување во 
воспитно 
образовниот 
процес и 
социјализација со 
другите деца, 
стекнување здрава 
навики, 
згрижување на 
овие деца и 
олеснување на 
нивната адаптација 
пред да започнат 
со редовно 
школување. 

2021 350.000 

Број на деца 
Роми вклучени 
во процесот на 
инклузија, број 
на Здруженија 
на граѓани 
вклучени во 
процесот 

4. Социјална заштита на лица со попреченост 

4.2. 

Создавање на 
дата база на 
податоци на 
лица од 
ранливи 
категории 

Општина 
Битола 

Мапирање и 
систематизирање на 
лицата од ранливи 
категоирии според 
видот на категорија и 
потребите 

Одредување на 
точен број на лица 
од ранливи 
категории според 
видот на 
категорија и 
потреби 

2021 Средства 
од ЗЕЛС 

Создадена дата 
база на поатоци 

4.7. Јавни работи 

Општина 
Битола 
Јавните 
претпријатија 

Ангажирање на 
дополнителен број на 
извршители во Јавните 
претпријатија 
основани од 
Општината кои би 
биле ангажирани за 
наведените 
активности. 

Со овој проект се 
планира да бидат 
работно 
ангажирани околу 
20 небравотени 
лица со ниско и 
средно 
образование во 
период од 7 
месеци. 

април 
септем-

ври 2020 
2.500.000 Број на лица 

вклучени 

 
 

 



ВТОРНИК 15.06.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 11  –  СТР. 89 

5. Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост 

5.8. 

Поддршка на 
активностите 
на Советот за 
превенција на 
детско 
престапништв 

Општина 
Битола, 
Совет за 
превенција на 
детско 
престапништв 

Финансиска, 
материјална и 
поддршка во 
човекови ресурси 
при реализирање на 
активности на 
ОСПДП 

Намалување на 
ризикот од појава на 
детско 
престапништво 

2021 100.000 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 

5.9. 

Поддршка на 
активностите 
на Советот на 
волонтери 

Општина 
Битола 
Советот на 
волонтери 

Финансиска, 
материјална 
поддршка при 
реализирање на 
активности на 
Советот на 
волонтери 

Зголемување на 
обемот и квалитетот 
на волонтерски 
активности 
Реализирање на 
волонтерски акции 

2021 50.000 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 

5.10
. 

Поддршка на 
активностите 
на Советот за 
социјална 
заштита 

Општина 
Битола 
Советот за 
социјална 
заштита 

Финансиска, 
материјална и 
поддршка во 
човекови ресурси 
при реализирање на 
активности на 
Советот за социјална 
заштита 

Зголемување на 
обемот и квалитетот 
на активности во 
реализација на Совет 
за социјална заштита 
Подобрување на 
капацитетите на 
советот за социјална 
заштита 
Зголемена активност 
на ЗГ 

2021 100.000 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 

5.11
. 

Поддршка на 
активностите 
на Советот за 
превенција 

Општина 
Битола 
Советот за 
превенција 

Финансиска, 
материјална и 
поддршка во 
човекови ресурси 
при реализирање на 
активности на 
Советот за 
превенција 

Намалени ризици од 
опасности, 
зголемена 
безбедност и 
сигурност, 
зголемени 
превентивни мерки 

2021 100.000 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 

5.12
. 

Поддршка на 
активностите 
на општински 
совет за 
безбедност на 
сообраќајот 
на патиштата 

Општина 
Битола 
општински 
совет за 
безбедност на 
сообраќајот 
на патиштата 

Финансиска, 
материјална и 
поддршка во 
човекови ресурси 
при реализирање на 
активности на 
општински совет за 
безбедност на 
сообраќајот на 
патиштата 

Намалени ризици од 
опасности, 
зголемена 
безбедност и 
сигурност, 
зголемени 
превентивни мерки 

2021 100.000 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 

5.13
. 

Поддршка на 
активностите 
на 
Програмата 
на 
ЛЕСС 

Општина 
Битола 
ЛЕСС 

Финансиска, 
материјална и 
поддршка во 
човекови ресурси 
при реализирање на 
активности на ЛЕСС 

Зголемување на 
обемот и квалитетот 
на активности во 
реализација на 
ЛЕСС Подобрување 
на капацитетите на 
ЛЕСС 
Зголемена активност 
на ЗГ 

2021 

Средства 
од 
донатор 
Олоф 
Палме 
Шведска 

Број на 
активности и 
број на лица и 
ЗГ вклучени во 
нив 
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ПРИЛОГ 1 
Р. 
бр. Шифра Субвенции и трансфери Износ Ребаланс 

1 471 110 Еднократна помош 5,000,000.00 6,000,000.00 
  Вкупно  5,000,000.00 6,000,000.00 

2 425 920 Печатење     
  - совет за превенција, ЛЕСС, волонтерски совет 100,000.00 100,000.00 
   Вкупно  100,000.00 100,000.00 

3 425 970 Консултативни услуги    
  - дата база лица со попреченост  200,000.00 0.00 
  совети за превенција, ЛЕСС, волонтерски совет, ОССЗ, безбедност на 

патишта 150,000.00 150,000.00 

  Вкупно  350,000.00 150,000.00 
4 425 990 

 
- јавни работи  1,000,000.00 2,500,000.00 

  - инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата 1,000,000.00 1,000,000.00 
  - Образовни аситенти  1,000,000.00 1,000,000.00 
   -волонтери за мултифунционалните центри 1,000,000.00 1,000,000.00 
  Вкупно  4,000,000.00 5,500,000.00 

5 426 310 Семинари, обуки      
  совет за превеција, ЛЕСС, волонтерски совет, ОССЗ, безбедност на 

патишта 150,000.00 0.00 

  Вкупно  150,000.00 0.00 
6 464 990 - Партиципација детски градинки 200,000.00 100,000.00 
  - инклузија деца Роми 540,000.00 350,000.00 
  - трансфер Центар за слепи лица  80,000.00 80,000.00 
  - социјален погреб 80,000.00 80,000.00 
  - обука за грижа на стари лица 450,000.00 450,000.00 
   - згрижување на бездомници   436,000.00 
  Вкупно 1,350,000.00 1,446,000.00 

7 463 110 -Обележување на значајни датуми 200,000.00 200,000.00 
  - пензионерски клубови 50,000.00 50,000.00 
  - активности за превенција, социјална и здравствена заштита, 

дискриминација  300,000.00 300,000.00 

  Повик за волонтерски акции 100,000.00 100,000.00 
  Вкупно 650,000.00 650,000.00 

8 426 210  - Хотелско сместување бездомници и лица во ризик 600,000.00 164,000.00 
  Вкупно 600,000.00 164,000.00 
  ВКУПНО 12,200,000.00 14,060,000.00 
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Реден 
број Шифра Донаторски сметки Износ Ребаланс 

1 
742 114 

Зајакнување на општинските совети 2,700,000.00 2,699,700.00 

Приходи од ЕУ 

 
486 190 -купување на друго возило 1,320,300.00 1,320,000.00 
480 190 -купување на друга опрема 1,379,700.00 1,379,700.00 

2 742 111 
-Приходи од УНДП 

1,200,000.00 1,200,000.00 
L5 -720.000 L5 -720.002 

ОКР / СДЦ M0 -480.000 M0 -480.002 

 425 990 Други договорни услуги  1,200,000.00 1,200,000.00 

3 Приходи од ЕУ Здравствени медијатори ЕРАЗМУС 340,000.00 340.000,00 

 463 110 Трансфер на ЗГ  190,000.00 190,000.00 

 420 220 Трансфер на туристичка агенција  150,000.00 150,000.00 

4 Приходи од ЕУ -
Будимпешта Битола Старт ап центар 6,150,000.00 6,150,000.00 

 454 990 Разни трансфери 6,150,000.00 6,150,000.00 

Бр.09-76/12                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

усвојување на измени и дополнувања на 
Финансова програма за одржување на 

јавни зелени површини на територија на 
Општина Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Финансиската програма за одржување на 
јавната чистота на јавните површини на 
територија на Општината Битола за 2021 
година, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на ден 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година.  

. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 10.06.2021 година, со продолжение на 
ден 11.06.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на измени и дополнувања 
на Финансова програма за одржување на 
јавни зелени површини на територија на 

Општина Битола за 2021 година 
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1. СЕ УСВОЈУВААТ измени и 
дополнувања на Финансова програма за 
одржување на јавни зелени површини на 
територијата на Општината Битола за 2021 
година2. Заклучокот влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-76/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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.05/02), 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

усвојување на Оперативна програма за 
измени и дополнување на Оперативна 
програма за поправка и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за 2021 година  
бр.01-636/1 од 03.12.2020 година со која 
се дополнуваат активностите за поправка 
и одржување на уличното осветлување 

(тековно одржување – замена на 
живините, натриумовите и 

флуорецентните светилки со лед 
светилки и арматури заради поголема 

енергетска ефикаснсот на целиот систем 
на улично осветлување) за 2021 година во 

руралните средини реоните Бистрица, 
Цапари и Кукуречани  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за измени и 
дополнување на Оперативна програма за 
поправка и одржување на јавното осветлу-
вање на подрачјето на Општина Битола за 
2021 година бр.01-636/1 од 03.12.2020 
година со која се дополнуваат активностите 
за поправка и одржување на уличното 
осветлување (тековно одржување – замена 
на живините, натриумовите и флуорецент-
ните светилки со лед светилки и арматури 
заради поголема енергетска ефикаснсот на 

целиот систем на улично осветлување) за 
2021 година во руралните средини реоните 
Бистрица, Цапари и Кукуречани , донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 10.06.2021 година, со продолжение на 
ден 11.06.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Оперативна програма за 

измени и дополнување на Оперативна 
програма за поправка и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2021 година бр.01-
636/1 од 03.12.2020 година со која се 

дополнуваат активностите за поправка и 
одржување на уличното осветлување 

(тековно одржување – замена на 
живините, натриумовите и 

флуорецентните светилки со лед 
светилки и арматури заради поголема 

енергетска ефикаснсот на целиот систем 
на улично осветлување) за 2021 година во 

руралните средини реоните Бистрица, 
Цапари и Кукуречани  

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативна програма 
за измени и дополнување на Оперативна 
програма за поправка и одржување на 
јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2021 година бр.01-636/1 
од 03.12.2020 година со која се дополнуваат 
активностите за поправка и одржување на 
уличното осветлување (тековно одржување 
– замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед светилки и 
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арматури заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем на улично 
осветлување) за 2021 година во руралните 
средини реоните Бистрица, Цапари и 
Кукуречани  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-76/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измена на 
Програмата за финансирање на изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Битола за 2021 година  

1. Ја објавувам Програмата за измена на 
Програмата за финансирање на изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола за 2021 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 и 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 40 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ бр.32/20) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 10.06.2021 

година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена на Програмата за финансирање 
на изработка на урбанистички планови на 

подрачјето на Општина Битола за 2021 
година 

1. Во Програмата за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Битола за 2021 
година, се врши изменување во Точка 1.15. 
и тоа: 

- ДУП за Четврт Исток 2 Блок И.02.04 и 
Блок И.02.05 – Општина Битола, се менува 
и гласи: 

- ДУП за Четврт Исток 2 Блок И.02.05 
– Општина Битола2. Програмата влегува 
во сила со денот на донесувањето, а ќе биде 
објавен во „Службен гласник на Општината 
Битола”. 
Бр.09-76/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

имплементација на проектот ReLOaD 2, во 
рамките на Регионална програма за 

локална демократија во Западен Балкан 2 
(ReLOaD 2), финансиран од Европската 

унија, од Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА) и спроведуван од Програмата 

за развој на Обединетите нации (УНДП) 

1. Ја објавувам Одлуката за учество во 
имплементација на проектот ReLOaD 2, во 
рамките на Регионална програма за локална 
демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD 
2), финансиран од Европската унија, од 
Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) и спроведуван од Програмата за 
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развој на Обединетите нации (УНДП), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 10.06.2021 
година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), член 45, став 1, од 
Статут на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/19, 19/20 и 05/21 ) Советот 
на Општината Битола, на седницата одр-
жана на 10.06.2021 година, со продолжение 
на ден 11.06.2021 година, донесе 

ОДЛУКА 
за учество во имплементација на проектот 

ReLOaD 2, во рамките на Регионална 
програма за локална демократија во 

Западен Балкан 2 (ReLOaD 2), финансиран 
од Европската унија, од Инструментот за 

претпристапна помош (ИПА) и 
спроведуван од Програмата за развој на 

Обединетите нации (УНДП) 

Член 1 
Со оваа Одлука, Општина Битола се 

обврзува да учествува во имплементација 
на проектот ReLOaD 2, во рамките на 
Регионална програма за локална демокра-
тија во Западен Балкан 2 (ReLOaD 2), фи-
нансиран од Европската унија, од Инс-
трументот за претпристапна помош (ИПА) 
и спроведуван од Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП).  

 
Член 2 

За успешна реализација на проектот 
„ReLOaD2“ Општина Битола, по одобру-
вањето на проектната апликација ќе вложи 
средства од буџетот на општината од 
минимум 20% од вкупниот буџет на 
проектот. 

 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Битола“.  
Бр.09-76/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

на заедничко јавно претпријатие за 
превоз на патници 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање на 
заедничко јавно претпријатие за превоз на 
патници, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
10.06.2021 година, со продолжение на ден 
11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 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. 5/2002), член 18 став (3) од 
Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/2009) и 
член 9 од Законот за јавните претпријатија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 9/97, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
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, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општина Битола на седницата 
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одржана на 10.06.2021 година, со продол-
жение на ден 11.06.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за основање на заедничко јавно 
претпријатие за превоз на патници 

Член 1 
Во Одлуката за основање на заедничко 

јавно претпријатие за превоз на патници 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
5/21), во член 3 став 1 износот „350.000,00“ 
се заменува со „2.250.000,00“. 

 
Член 2 

Во членот 9 се додава нов став кој гласи:  
„Во случаи на спреченост или отсуство 

на лицето од ставот 1 на овој член, работите 
на ЗЈП до неговото конституирање ќе ги 
врши Кире Ѓорѓиевски, раководител на 
Одделението за човечки ресурси во Опш-
тина Битола.“ 

 
Член 3 

Во членот 11 зборовите „во рок од 30 
дена од денот на уписот во Централниот 
регистар на РСМ“ се заменуваат со зборо-
вите „на првата конституивна седница на 
Управниот одбор“. 

  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-76/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за изменување 
и дополнување на Одлуката за основање 
на Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за основање на  

Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 10.06.2021 година, со 
продолжение на ден 11.06.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 18 став 1, член 20 

став 2, член 21 и член 38 од Законот за 
културата („Службен весник на Република 
Македонија“ број 31/1998, 49/2003, 82/2005, 
24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), 
член 4 став 2, член 6, член 9, член 12 и член 
14 став 3 од Законот за установите („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 
32/2005, 120/2005 и 51/11), член 22 став 1 
точка 5 и член 36 став 1 точка 4 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ број 5/2002) и 
член 16 точка 5 и член 22 точка 31 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ број 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на 10.06.2021 година, со продолжение на 
ден 11.06.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на 

Одлуката за основање на Јавна општинска 
установа КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН 

ЦЕНТАР Битола 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Јавна 

општинска установа КУЛТУРЕН И ИН-
ФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола („Служ-
бен гласник на Општина Битола“ бр. 6/21), 
во член 8 запирката и зборовите „на предлог 
на директорот на Јавната општинска 
установа“ се бришат. 
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Член 2 
Во член 7 се додава нов став кој гласи: 
„За основање на Јавната општинска 

установа КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН 
ЦЕНТАР Битола се обезбедуваат средства 
од Буџетот на Општина Битола во износ од 
1.000.000,00 денари.“ 

 
Член 3 

Во член 10 по ставот 3 се додаваат два 
нови става кои гласат: 

„Во периодот на конституирање, додека 
нема вработени во Јавната општинска ус-
танова, управниот одбор може полноправно 
да работи и да одлучува со четирите прет-
ставници од ставовите 2 и 3 на овој член.  

Претседателот и членовите на управниот 
одбор на Јавната општинска установа се 
именуваат врз принцип на стручност и 
компетентност, за време од четири години и 
може повторно да бидат именувани. 
Претседателот и членовите на управниот 
одбор можат да бидат разрешени пред 
истекот на мандатот доколку работат 
спротивно на закон или установата не ја 
остварува својата функција.“ 

 
Член 4 

По членот 11 се додава нов член 11-а кој 
гласи: 

„Член 11-а 
 
Со статутот на Јавната општинска уста-

нова поблиску се утврдуваат и надлежнос-
тите и работата на органите на Јавната 
општинска установа, условите под кои лица 
нема да можат да бидат избрани за директор 
или за претседател и член на управен одбор 
на Јавната општинска установа, условите за 
предвремено разрешување на претседател и 
член на управниот одбор на установата и 
други прашања утврдени со закон и актот за 
основање.“ 

 
Член 5 

Во член 13 по ставот 3 се додава нов став 
кој гласи:  

„Посебните услови за избор на директор 
од ставот 1 на овој член се утврдуваат со 
статутот на Јавната општинска установа.“ 

 
 

Член 6 
Во член 14 по ставот 3 се додава нов став 

кој гласи: 
„Градоначалникот го избира директорот 

најдоцна три месеци пред истекот на 
мандатот на претходниот директор.“ 

 
Член 7 

По членот 14 се додаваат два нови члена 
кои гласат: 

„Член 14-а 
 
Директорот на Јавната општинска уста-

нова, во согласност со статутот, може со 
склучување договор да ангажира надво-
решно лице како уметнички советник 
согласно закон, во рамките на одобрените 
средства за работа на установата. 

Член 14-б 
 
Директорот на Јавната општинска уста-

нова е должен на секои шест месеци до 
градоначалникот да доставува извештај за 
финансиското работење на Јавната општин-
ска установа и извештај за остварувањето 
на годишната програма за работа на Јавната 
општинска установа. 

Доколку при проверката на извештаите 
од ставот 1 на овој член од страна на 
градоначалникот се утврдат недостатоци 
и/или загуби во финансиското работење, 
односно ако се утврди дека годишната 
програма за работа на Јавната општинска 
установа не се спроведува во согласност со 
утврдената динамика и во рамките на 
утврдените средства, директорот е должен 
да ги отстрани недостатоците и загубите во 
рок определен од градоначалникот кој не 
може да биде подолг од шест месеци. 

Доколку и по истекот на рокот од ставот 
2 на овој член директорот не ги отстрани 
утврдените недостатоци и во тој период 
повторно има недостатоци и/или загуби во 
финансиското работење и во остварувањето 
на годишната програма за работа на Јавната 
општинска установа, кои се резултат на 
работата на директорот, градоначалникот ќе 
го разреши директорот и ќе именува 
вршител на должноста директор во соглас-
ност со членот 17 од оваа одлука.“ 
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Член 8 
Во член 17 став 1 по зборовите „вршител 

на должноста директор“ се става запирка и 
се додаваат зборовите „без јавен оглас, од 
редот на вработените“. 

Во ставот 4 зборот „конкурс“ се заменува 
со зборовите „јавен оглас“. 

 
Член 9 

Членот 20 се менува и гласи: 
„Донесувањето на статутот на Јавната 

општинска установа, ќе се изврши на првата 
конституивна седница на Управниот одбор 
на Јавната општинска установа.“ 

 
Член 10 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Во рок од 30 дена по изборот на 

директор или именувањето на вршител на 
должноста директор, заедно со пријавата за 
запишување на новите факти и промена на 
лицето што е овластено за застапување на 
установата, Јавната општинска установа е 
должна до Централниот регистар на Репу-
блика Северна Македонија да ги достави 
статутот на Јавната општинска установа, 
актот за именување членови на Управниот 
одбор, како и доказ за избор на директор, 
односно за именување на вршител на 
должноста директор на Јавната општинска 
установа.“ 

 
Член 11 

Во членот 23 се додава нов став кој 
гласи: 

„Во случаи на спреченост или отсуство 
на лицето од ставот 1 на овој член, работите 
на Јавната општинска установа до нејзиното 
конституирање ќе ги врши Кире Ѓорѓиев-
ски, раководител на Одделението за човеч-
ки ресурси во Општина Битола.“ 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 
Бр.09-76/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 
согласност на Статутот на ЈОУ КУЛТУРЕН 

И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 

1. Го објавувам Решението за давање на 
согласност на Статутот на ЈОУ КУЛТУРЕН 
И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 10.06.2021 
година, со продолжение на ден 11.06.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-537/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
15.06.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став (1) точка 1 и 

член 25 став (1) а во врска со член 38 од 
Законот за културата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 
82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 
23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 
11/18), член 11 став 1 точка 1 од Одлуката 
за основање на Јавна општинска установа 
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕН-
ТАР Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 6/20) Управниот одбор на 
Јавната општинска установа КУЛТУРЕН И 
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 10.06.2021 година, со продол-
жение на ден 11.06.2021 година, донесе 

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

ЈОУ КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 
Битола 
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1. Се дава согласност на Статутот на ЈОУ 
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕН-
ТАР Битола, Бр.01-4/1 од 09.06.2021 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-76/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
11.06.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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