
СРЕДА 21.07.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  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, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

дополнување на Одлуката за давање 
согласност на Договорот за доделување 

на финансиски средства на акционерските 
спортски друштва 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката за давање согласност на Дого-
ворот за доделување на финансиски средства 
на акционерските спортски друштва, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 20.07.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 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 Република Македонија“ број 
5/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ број 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 20.07.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за давање 
согласност на Договорот за доделување 

на финансиски средства на акционерските 
спортски друштва 

Член 1 
Во Одлуката за давање согласност на 

Договорот за доделување на финансиски 
средства на акционерските спортски 
друштва бр.09-65/3 од 17.07.2020 година 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/20), се додава нов член 1-а, кој гласи: 

 
„Член 1-а 
По исклучок од членот 2 од Договорот за 

доделување на финансиски средства на 
акционерските спортски друштва, финан-
сиските средства доделени на ФК Пелистер 
АД Битола од Буџетот на Општина Битола 
за 2021 година, можат да се исплаќаат и 
пред достасаноста на кварталот за исплата.“ 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на 
Општина Битола да склучи анекс на 
Договорот за доделување на финансиски 
средства на ФК Пелистер АД Битола, 
согласно оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-106/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 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 
дополнувања на изменета Програма  за 
економски развој во Општина Битола за 

2021 година 

1. Ја објавувам Програмата за за измени 
и дополнувања на изменета Програма за 
економски развој во Општина Битола за 
2021 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
20.07.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 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 својата седница, одржана на ден 
20.07.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за измени и дополнувања на изменета 

Програма за економски развој во Општина 
Битола за 2021 година 

Се врши измена на Изменета Програ-
ма за економски развој за 2021 бр.09-76/9 
од 11.06.2021 година и тоа во ПРИЛОГ 
бр.1: 

 
ПРОГРАМА ЗА 2021 - ИЗРАБОТКА НА 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ГРАДБА, 

 
– Во ред број 43, во колона ЛОКАЦИЈА/ 

УЛИЦА се брише: Реконструкција на кров 
на административна зграда на општина 

Битола, а се впишува: Основен сообраќајен 
проект за смирување на сообраќај за улици 
во с. Логоворади со Л=1,0 км, во колона: 
Програма ЈД- 

Подготвување на проекти за улици и 
л.патишта и споменици, (482110):се брише 
вредноста од 300.000,00 ден, а се впишува 
вредност од 160.000,00 ден, во колона- 
вкупно: се брише вредноста од 300.000,00 
ден. и се впишува вредност од 160.000,00 ден. 

 
– Се додава нов ред под бр. 43.а. со 

следна содржина: во колона ЛОКАЦИЈА/ 
УЛИЦА се пише име: Основен сообраќаен 
проект за смирување на сообраќај на ул. 
Методија А Чентон во Битола со Л-830 м, 
во колона: Програма ЈД-Подготвување на 
проекти за улици и л.патишта, споменици 
(482110) се впишува вредност од 140.000,00 
ден., а во колона вкупно се впишува 
вредност од 140.000,00 ден. 

– Во ред број 70, колона-Програма ЈЛ-
Подготвување на проекти за други објекти 
(482910): се брише вредност од 300.000,00 
ден. а останува вредност: 277.000,00 ден., во 
колона: вкупно се впишува вредност од 
277.000,00 ден. 

– Се додава нов ред под бр. 70.а. со 
следна содржина: во колона ЛОКАЦИЈА/ 
УЛИЦА се пише име: Проект за Рушење на 
помошен објект бр.3 на ул М.Тито во ИЛ 
бр.952083, во колона: Програма ЈЛ-
Подготвување на проекти за други објекти 
(482910): се впишува вредност од 23.000,00 
ден., во колона: вкупно се додава вредност 
од 23.000,00 ден. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила веднаш 
по изгласување од Советот на Општина 
Битола, а ќе се применува до крајот на 
годината, односно до донесување на 
Програмата за 2022 година. 
Бр.09-106/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 



СРЕДА 21.07.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 3 

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 

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП „Нискоградба“ 

Битола за потребите на Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измени и допол-
нување на Ценовник за изведување на 
градежни работи на КЈП ,,Нискоградба“ 
Битола за потребите на Општина Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 20.07.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) 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 20.07.2021 година, донесе 

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

измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за потребите на 

Општина Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
,,Нискоградба“ Битола за потребите на 

општина Битола бр.02-604/6 од 14.07.2021 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-106/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 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 давање на 

донација на финансиски средства на 
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола за 
промена на дограма во занимална во ДГ 

„Росица“ нас.Буковски ливади 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
донација на финансиски средства на ЈОУДГ 
,,Естреја Овадија Мара” Битола за промена 
на дограма во занимална во ДГ ,,Росица” 
нас.Буковски ливади, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 20.07.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
05/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), а во врска со член 7 
став 1, член 8 став 1 и член 10 став 1 алинеја 
1 од Законот за донации и за спонзорства во 
јавните дејности („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 
51/11, 28/14 и 153/15), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
20.07.2021 година донесе 

О Д Л У К А 
за давање на донација на финансиски 

средства на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 
Битола за промена на дограма во 

занимална во ДГ „Росица“ нас.Буковски 
ливади 

Член 1 
Со ова одлука се дава донација на 

финансиски средства на ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија Мара” Битола во износ од 
180.000,00 денари, потребни за потребни за 
обезбедување на PVC дограма за една 
занимална со што би се завршил процесот 
на реновирање со цел да се стави во 
функција и истата да биде приспособена за 
згрижување на нови 20 деца. 

 
Член 2 

Средствата од членот 1 на оваа одлука да 
се исплатат од Буџетот на Општина Битола 
за 2021 година, програма А0, ставка 464990 
– Разни трансфери и да се уплатат на 
општинската сметка на ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија Мара”. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со ЈОУДГ 
,,Естреја Овадија Мара” Битола, за дона-
цијата која што е предмет на оваа одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
Гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-106/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 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 

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

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Управен 
одбор во ЈП „Комуналец“, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 20.07.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 26 од Законот 
за јавните претпријатија („Сл. весник на 
РМ“ бр.38/96 ....64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 20.07.2021 година, донесе 

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

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Елизабета 
Колевска, од Битола ул.„Димитар Илиевски 
Мурато“бр.48/30, од член во Управниот 
одбор на ЈП „Комуналец“ Битола.  

 
2.СЕ ИМЕНУВА лицето 
 
Јасмина Богуновиќ, дипл. земјоделски 

инжинер – магистер по земјоделски науки, 
од Битола, ул.„Партизанска“бр.98/3. 

 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-106/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 

 



СРЕДА 21.07.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  СТР. 5 

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 

дополнување на Програмата за 
одбележување значајни настани и 

истакнати личности со спомен обележја за 
период од пет години во Општината 

Битола (2018-2023) 

1. Ја објавувам Програмата за допол-
нување на Програмата за одбележување 
значајни настани и истакнати личности со 
спомен обележја за период од пет години во 
Општината Битола (2018-2023), донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 20.07.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-640/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
21.07.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

меморијални споменици и спомен-обележја 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 66/04, 89/08 и 
152/15) и член 22 точка 18 од Статутот на 

Општината 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 20.07.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за дополнување на Програмата за 
одбележување значајни настани и 

истакнати личности со спомен обележја за 
период од пет години во Општината 

Битола (2018-2023) 

1. Во Програмата за одбележување 
значајни настани и истакнати личности со 
спомен обележја за период од пет години во 
Општината Битола (2018-2023) бр.09-94/15 
од 20.07.2018 година („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.09/18), во делот 
„СПОМЕН ПЛОЧИ“, по точката 25 се 
додава нова точка 26 која гласи:  

 
„26. Спомен плоча на Американската 

женска болница во Битола“. 
 
2. Програмата влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр.09-106/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.07.2021 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Д.Б. 4002996128471 
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