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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 

констатирање престанок на мандатот на 
Пеце Милевски член на Советот на 

Општината Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за конста-
тирање престанок на мандатот на Пеце 
Милевски член на Советот на Општината 
Битола, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
член 8 од Изборниот законик - пречистен 
текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.40/06...99/16) 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 27.12.2021 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за констатирање престанок на мандатот на 

Пеце Милевски член на Советот на 
Општината Битола 

1. Се констатирање престанок на манда-
тот на Пеце Милевски член на Советот на 
Општината Битола, сметано од 16.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 избор на 

претседател и членови на 
Верификационата комисија 

1. Го објавувам Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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) и член 9 од Деловникот 
на Советот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.15/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 27.12.2021 год., 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за избор на претседател и членови на 

Верификационата комисија 

1. Се избираат претседател и членови на 
Верификационата комисија на Советот на 
Општината Битола во состав: 

 
Претседател: Бојан Бојковски  
 
Членови:  
1. Иван Чулаковски 
2. Горан Велевски 
3. Марко Јосифовски 
4. Зоран Ѓоргијев 
 
2. Верификационата комисија, врз основа 

на известувањето од Oпштинската изборна 
комисија, како и по утврдувањето на иден-
титетoт, поднесува извештај до Советот со 
предлог за верификација на мандатoт на 
членот на Советот на Општината Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
 
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 

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за верификација 
на мандатот на членот на Советот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на 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 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за верификација на мандатот на членови 

на  Советот на Општината Битола 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

Советот на Општината Битола Лидија 
Павловска, избрана на локалните избори 
одржани на 17.10.2021 година од листата на 
кандидати на ВМРО - ДПМНЕ и коали-
цијата.  

 
Член 2 

Мандатот на новоизбраниот член на 
Советот ќе трае до крајот на мандатот на 
членовите на Советот на Општината 
Битола. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-156/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2022 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план за работа на ЈП „Кому-
налец“ Битола за 2022 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Финансискиот план за 

работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2022 
година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план за 
работа на ЈП „Комуналец“ Битола за 2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Финансиската програма за 
одржување на јавната чистота на јавните 

површини на територија на Општината 
Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Финансиската програма за одржување на 
јавната чистота на јавните површини на 
територија на Општината Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.201 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 
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З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Финансиската програма 

за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на 

Општината Битола за 2022 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавната чистота на 
јавните површини на територијата на Опш-
тината Битола за 2022 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Финансиската програма за 
одржување на јавните зелени површини 
на територија на Општината Битола за 

2022 година  

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансиската програма за одржување на 
јавните зелени површини на територија на 
Општината Битола за 2022 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

за одржување на јавните зелени 
површини на територија на Општината 

Битола за 2022 година  

1. СЕ УСВОЈУВА Финансиската програ-
ма за одржување на јавните зелени повр-
шини на територија на Општината Битола 
за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 
поправка и одржување на улично 

осветлување (тековно одржување – 
замена на живините, натриумовите и 

флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска 

ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за поправка и 
одржување на улично осветлување (тековно 
одржување – замена на живините, натриу-
мовите и флуорецентните светилки со лед 
светилки заради поголема енергетска ефи-
каснсот на целиот систем за улично освет-
лување) на подрачјето на Општина Битола 
за 2022 година, донесен на седницата на 
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Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

поправка и одржување на улично 
осветлување (тековно одржување – 

замена на живините, натриумовите и 
флуорецентните светилки со лед 

светилки заради поголема енергетска 
ефикаснсот на целиот систем за улично 
осветлување) на подрачјето на Општина 

Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативна програма 
за поправка и одржување на улично освет-
лување (тековно одржување – замена на 
живините, натриумовите и флуорецентните 
светилки со лед светилки заради поголема 
енергетска ефикаснсот на целиот систем за 
улично осветлување) на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 

Цапари и Кукуречани за 2022 година 

Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битола, рурални средини реони 
Бистрица, Цапари и Кукуречани за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната програ-
ма за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола, рурални средини реони Бистрица, 
Цапари и Кукуречани за 2022 година. 

 
 

 



  –  БРОЈ 22 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 29.12.2021 СТР. 6 

Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 
поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативната програма за поправка и 
одржување на улично на подрачјето на 
Општина Битолаза град Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

поправка и одржување на улично 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната про-
грама за поправка и одржување на улично 
осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП „Нискоградба“ Битола за 

2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Годишниот план и Програма за работа на 
KЈП„Нискоградба“ Битола за 2022 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план и Програма 
за работа на KЈП„Нискоградба“ Битола за 

2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план и 
Програма за работа на KJП„Нискоградба“ 
Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за 
2022 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Планот за работа на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈКП „Водовод“ Битола 
за 2022 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈКП 

„Водовод“ Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈКП „Водовод“ Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Планот за работа на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Жабени“ Битола за 
2022 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Жабени“ Битола во 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Жабени“ Битола во 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Финансискиот план и програма 
за работата на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансискиот план и програма за работата 
на ЈП за урбанистичко планирање, проек-
тирање и инженеринг – Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 
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Битола на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансискиот план и 

програма за работата на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг – Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план и 
програма за работата на ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг – 
Битола за 2022 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Програмата за работа на ЈП за 
изградба и одржување на јавен простор за 
паркирање и уредување и организирање 

на јавен локален превоз во Општина 
Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈП за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз во Општина Битола за 2022 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Програмата за работа на ЈП 
за изградба и одржување на јавен простор 

за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз во 

Општина Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈП за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и 
организирање на јавен локален превоз во 
Општина Битола за 2022 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Програмата за работа на ЈОУ 
Културен информативен центар Битола за 

2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Програмата за работа на ЈОУ Културен 
информативен центар Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

ЈОУ Културен информативен центар 
Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа 
на ЈОУ Културен информативен центар 
Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Годшината Програма за работа 
на ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ 

Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишната Програма за работа на ЈОУ Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 

Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишната Програма за 
работа на ЈОУ Дом за стари лица„Сју 

Рајдер“ Битола за 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната Програма 
за работа на ЈОУ Дом за стари лица„Сју 
Рајдер“ Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Финансиски план на ЈОУ Дом 
за стари лица„Сју Рајдер“ Битола за 2022 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Финансиски план на ЈОУ Дом за стари лица 
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„Сју Рајдер“ Битола за 2022 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) член 22 став 1 
точка 33 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Финансиски план на ЈОУ 

Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола за 
2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план на 
ЈОУ Дом за стари лица„Сју Рајдер“ Битола 
за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

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

Општина Битола за 2022 година 

 

1. Ја објавувам Програмата за одржување 
на комунални објекти и инсталации, ло-
кални патишта и улици во Општина Битола 
за 2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 60 став 4 од Законот 

за јавните патишта („Службен весник на 
РМ“ 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 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А  
за одржување на комунални објекти и 

инсталации, локални патишта и улици во 
Општина Битола за 2022 година 

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

Програмата представува континуитет на 
работите од предходните програми и 
обврски што треба да бидат завршени во 
2022година. 

 
ПЛАНИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ на Јавното 
претпријатие за државни патишта на РМ 
 

Ред 
број Расходи Буџет 2022 

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 2022 година 

 
Ред. 
број Шифра Извор на приходи Буџет 2022 

1. 717112 Надоместоци од 
комунална такси 18.780.742,00 

2. 741113 

Трансфери од 
буџетот на 
Агенцијата за 
државни патишта на 
РМ 

10.927.946,00 

  ВКУПНО: 29.708.688,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  2022 Родова 

сензитивност 
1. Ј60 Агенција за 

државни 
патишта 

424320 Одржување на улици и патишта во 
зимски услови   10.927.946,00  

2. Ј60 Основен буџет 424320 Одржување на улици и патишта во 
зимски услови 699.296,00  

3. Ј60 Основен буџет 423990 Други материјали за зимско 
одржување 3.581.446,00  

     ВКУПНО I:  15.208.688,00  
       

4. Ј60 Основен буџет 424320 Одржување на хоризонтална 
сигнализација 4.000.000,00 √ 

5. Ј60 Основен буџет 424440 Одржување на вертикална 
сигнализација 1.000.000,00 √ 

6. Ј60 Основен буџет 424440 Одржување на светлосна 
вертикална сигнализација 1.700.000,00 √ 

7. ЈФ0 Основен буџет 480190 Купување на друга опрема-
сообраќајни знаци 2.000.000,00  

8. ЈФО Основен буџет 480190 Купување на еластични столбчиња 1.500.000,00  
9. ЈФ0 Основен буџет 480190 Средства за смирување на 

сообракајот околу OУ„Даме Груев“  1.400.000,00 √ 

10. ЈФ0 Основен буџет 480190 Средства за смирување на 
сообраќајот пред СОТУ„Ѓорги 
Наумов“ 

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 √ 

12. ЈФ0 Основен буџет 480190 Делинеатори – монтажни рабници 
на ул.„В.Карангелески“ 250.000,00 √ 

13.  ЈФ0 Основен буџет 480190 Сообраќајни знаци и опрема 1.000.000,00  
14.  ЈЛ0 Основен буџет 482940 Надзор над изведбата  150.000,00  

     ВКУПНО II: 14.500.00000  
     ВКУПНО I +II: 29.708.688,00  
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
  
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот и Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Советот на Опш-
тина Битола. Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште врши координација во реализација на 
програмата. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Програмата за 2023 година и ќе се објави во 
„Службен гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-156/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на член 15 од Законот за 
комунални такси („Службен весник на РМ“ 
бр.61/2004; 64/05; 92/07; 123/12 153/15; 
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 Општината 
Битола на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за користење и одржување на јавното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за 2022 година 

Со програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2022 година се врши 
распределба на средствата што на Општина 
Битола и припаѓаат согласно Законот за 
комунални такси за користење и одржување 
на јавното осветлување во сервисните и 
станбените улици. 

Средствата од точка 1 на оваа Програма 
ќе се користат за тековна потрошувачка на 
електрична енергија и за одржување на 
инсталациите за осветлување во сервисните 
и станбените улици на подрачјето на 
Општината и тоа:  

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за користење и одржување на 

јавното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за 2022година 

 
Ред. 
број Шифра Извор на приходи Буџет 2022 

1. 717116 
Надоместок од 
комунална дејност за 
улично осветлување 

113.849.436,00 

  ВКУПНО: 113.849.436,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за јавно осветлување  

за 2022 година 
 

Ред. 
бр. Програма Буџет Ставка Планирани работи за 

изведување Буџет2022 Родова 
сензитивност 

1. ЈЗ0 Основен 
буџет 421110 Електрична енергија 60.800.000,00  

2. ЈЗ0 Основен 
буџет 424440 Поправка и одржување на 

улично осветлување (град) 4.000.000,00  

3. ЈЗ0 Основен 
буџет 424440 

Поправка и одржување на 
улично осветлување (рурални 
средини) 

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  

5. ЈЗ0 Основен 
буџет 426990 Услуги од електричарство 900.000,00  

6. ЈЗ0 Основен 
буџет 423990 Материјали за новогодишни 

украси и детски фигури 1.000.000,00  

7. ЈЗ0 Основен 
буџет 424390 Одржување на други градби 1.000.000,00  

8. ЈЗ0 Основен 
буџет 424390 Инвестиционо одржување 

(канделабри) 2.000.000,00  

9. ЈЗ0 Основен 
буџет 424390 

Испитување на 
инсталација,изработка на 
елаборат за громобранско и 
заштитно заземјување на објекти 

1.000.000,00  

       

10. ЈА0 Основен 
буџет 482820 Изградба на капацитети во 

енергетиката 5.308.603,00  

10.1    Улично осветлување од Млекара 
до с.Д.Оризари 2.000.000,00 √ 

10.2    ул.„4-та“ -Буковски Ливади 1.395.313,00 √ 

10.3    дел од ул.„Крушевска Република“ 950.289,00 √ 

10.4    ул.„Ѓорги Димитров“ 963.001,00 √ 

       

11. ЈА0 Основен 
буџет 482830 Реконструкција на капацитети 

во енергетиката 7.590.833,00  

11.1    ул.„Довлеџик“ 1.090.833,00 √ 

11.2    ул.„Булевар 1-ви Мај“ – десна 
страна 2.000.000,00 √ 

11.3    ул.„Македонска Фаланга“ 1.500.000,00 √ 

11.4    Градежни и демонтажерски 
работи за 35kV кабел во АРМ 3.000.000,00  

12. ЈЛ0 Основен 
буџет 482940 Надзор над изведбата 250.000,00  

    ВКУПНО: 113.849.436,00  
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Треба да се нагласи дека Програмата е 
родово сензитивна. Имено, со оваа 
програма се предвидува развој на нова 
мрежа на осветлување со што ќе се 
зголеми безбедноста и ќе се одговори на 
потребите на граѓаните разгледувани од 
родов аспект.  

Средствата планирани за трошоци за по-
трошената електрична енергија ќе се реали-
зираат со ЕД КЕЦ Битола и снабдувачот 
избран во постапка за јавна набавка по 
утврдени микро реони за вклучување и 
исклучување на уличното осветлување. 

Средствата планирани за поправка и одр-
жување на улично осветлување за градот, 
руралните средини како и тековното одр-
жување-замена на живини, натриумови и 
флуорецентни светилки со лед светилки 
заради поголема енергетска ефикасност на 
целиот систем за улично осветлување ќе се 
реализираат со ЈП„Комуналец“- Битола. 

 Услугите за поправка и одржување на 
уличното осветлување во градот, руралните 
средини каде има изградена мрежа за ули-
чно осветлување, како и тековното одржу-
вање-замена на живини, натриумови и 
флуоресцентни светилки со лед светилки 
заради поголема енергетска ефикасност на 
целиот систем за улично осветлување ќе ги 
извршува ЈП Комуналец-Битола, согласно 
Одлуки донесени на Совет на Општина 
Битола Бр. 09-157/16 од 14.11.2018год., 
Бр.09-03/4 од 29.01.2019 со кои му е пре-
несено правото на тековно одржување на 
уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола и за 
реоните Бистрица, Цапари и Кукуречани на 
ЈП Комуналец – Битола. 

Услугите кои ќе бидат извршувани од 
страна на ЈП Комуналец – Битола ќе бидат 
наплатени согласно цените утврдени во 
ценовниците утврдени од страна на Советот 
на Општина Битола со Решение Бр.09-
101/29 од 01.08.2019год. и Бр.09-101/30 од 
01.08.2019год. 

За реализација на делот од оваа програма 
кој се однесува на одржување на уличното 
осветлување во градот и руралните среди-
ни, Советот на Општина Битола го овлас-
тува Градоначалникот на Општина Битола 
да склучи договори со ЈП Комуналец- 

Битола за уредување на меѓусебните права 
и обврски.  

Одржувањето на инсталациите за улично 
осветлување ќе се извршува врз основа на 
извршена нарачка од страна на овластено 
лице од Општина Битола. 

Надзор во редовното одржување на инс-
талациите и проверка на доставените из-
вештаи и фактури за наплата на извршените 
работи ќе врши Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште на Општина Битола. 

Начинот на потврдување на извршените 
работи за одржување на уличното осветлу-
вање кое ќе го одржува ЈП „Комуналец“, ќе 
се врши врз основа на записници за 
извршени работи кои ќе бидат потврдени од 
овластено лице од Општина Битола и 
овластено лице од ЈП „Комуналец“. 

Расходите за изградба и одржување на 
електрични с-ми ќе се извршуваат согласно 
динамиката на приливот на средствата и 
утврдената листа на приоритетните објекти. 

За спроведување на оваа Програма по 
однос на динамиката и наменското корис-
тење на средствата ќе се грижи Одделе-
нието за комунални дејности и уредување 
на градежното земјиште на Општина 
Битола и Комисијата за јавни и комунални 
дејности. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањетоа a ќе се применува до крајот 
на годината, односно до донесување на 
Програмата за 2023 година и ќе се објави во 
„Службен Гласник на Општинa Битола “.  
Бр.09-156/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

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

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 

година 

1. Ја објавувам Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 94 став (4) од Законот 

за градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ“ бр.15/15; бр.98/15; бр.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 Општината Битола на седницата 
одржана на 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 

година 

Оваа Програма претставува континуитет 
на преземените активности за уредување на 
градежното земјиште од претходните годи-
ни, а во согласносност со донесениот Гене-
рален план и детални урбанистички пла-
нови за Општина Битола. 

Со Програмата особено се утврдуваат: 
• Подрачјата на кои ќе се врши уреду-

вање на градежното земјиште; 
• Обемот на уредувањето и степенот на 

опремување на земјиштето со кому-
нални објекти и инсталации; 

• Извори на финансирање на уредува-
њето; 

• Пресметка на висината на надомес-
токот за уредување на градежното 
земјиштето; 

• Начин на здружување и насочување на 
средствата за уредување; 

• Динамика и мерки за извршување на 
Програмата. 

 
И покрај тоа што се дефинирани обвр-

ските за уредување на градежното земјиште 
со оваа Програма, истата е отворена за 
измени и дополнувања и во неа можат да 
бидат вградени и евентуални други задачи 
доколку има потреба и се создаваат услови 
за нивна ургентна реализација во текот на 
2022 год. 

 
ПОДРАЧЈА НА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВРШИ 

УРЕДУВАЊЕ 
 
Во 2022год. уредувањето на градежното 

земјиште треба да се врши според оваа 
Програма, и треба да бидат опфатени 
повеќе локации во градот и тоа: 

• локалитети на кои треба да се отпочне 
со градба оваа година; 

• локалитети на кои ќе се регулираат 
обврските од претходните години; 

•  локалитети на кои ќе се вршат при-
премни работи за објектите кои ќе се 
градат во 2022 год. и наредните 
години. 

Поблиските податоци за подрачјата на 
кои треба да се врши уредување на гра-
дежното земјиште се дадени во поглавјето 
“Обем на уредувањето и степен на 
опремувањето на земјиштето со комунални 
објекти и инсталации.” 

 
ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

УРЕДУВАЊЕТО 
 
Извори за финансирање на уредувањето 

на градежното земјиште се утврдени 
согласно чл.5 од Одлуката за уредување на 
гредежното земјиште на подрачјето на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.03/94, 16/06 и 19/11)  
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ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 за утврдување на градежното земјиште на Општина Битола 

 

Ред. бр. шифра Извор на приходи Буџет 2022 

1. 717137 Надоместок за уредување на градежното земјиште 80.000.000,00 

2. 713311 Данок на промет на недвижности 66.000.000,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 104.000.000,00 

4. 742144 Донации од ЕУ 5.623.157,00 

5. 713111 Данок на имот од физички лица 1.779.852,00 

  ВКУПНО: 257.403.009,00 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022год. 

 
Ред. 
бр. Програма Буџет Ставка Планирани работи за изведување Буџет2022 Родова 

сензитивност 
1. ЈД0 Основен буџет 482120 Изградба на улици, патишта и автопати 36.329.321,00  

1.1    дел од ул.„Крушевска Република“ во 
АРМ 19.200.000,00  

1.2    Локален пат за с.Дихово 5.697.913,00  
1.3    ул.„Стара Чешма“ 3.460.906,00  
1.4    ул.„16-та“ 5.000.000,00  
1.5    ул.„Ѓорги Димитров“ 2.970.502,00  

       

2. ЈИ0 Основен буџет 482320 Изградба на с-ми за одведување и 
пречистување на отпадни води 2.000.000,00  

2.1    ул.„16-та“ 2.000.000,00  
       

3 РА Фосилни 
горива 482320 Изградба на с-ми за одведување и 

пречистување на отпадни води 10.235.538,00  

3.1    Секундарна мрежа за колектор Б.чешма-
Ц.петли 7.400.000,00  

3.2    ул.„Ѓорги Димитров“ 2,835.538,00  

       

4. ЈГ0 Основен буџет 482720 Изградба на капацитети за 
водоснабдување 334.651,00  

4.1    ул.„Ѓорги Димитров“ 334.651,00  
       

5. ЈЛ0 Основен буџет 482920 Изградба на други објекти 6.000.000,00  

5.1    Парк во Нова Битола 6.000.000,00  
       

6. ГД0 Основенбуџет 482820 Изградба на капацитети во енергетиката 3.875.000,00  

6.1    Изградба на трафостаница кај стадион 
под „Тумбе Кафе“ 3.875.000,00  

       

7. ЈЛ0 Основен буџет 482940 Надзор над изградбата 1.600.000,00  

       
    ВКУПНО I: 60.374.510,00  
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8. ЈД0 Основен буџет 482130 Реконструкција/ Рехабилитација на 
улици, патишта и автопати 102.238.252,00  

8.1    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00  

8.2    Санација со гранитни полчки (Широк 
сокак и Стара чаршија) 1.500.000,00  

8.3    Санација на тротоари и улици со бехатон 10.000.000,00  
8.4    Санација на коловози со тампон 1.500.000,00  
8.5    Санација на ударни дупки 4.000.000,00  

8.6    Реконструкција на дел од коловоз заради 
лизгање на земјиште с.Ореово 1.000.000,00  

8.7    ул.„Македонска фаланга“ 13.910.030,00  
8.8    ул.„Цане Василев“ 3.950.591,00  
8.9    ул.„Кленовец“ 3.000.000,00  

8.10    Рехабилитација на ул.„28-ма“ 1.617.674,00  
8.11    Рехабилитација на ул.„Даме Груев“ 3.000.000,00  

8.12    Рехабилитација на ул.„Вера Циривири 
Трена“ 777.373.00  

8.13    Рехабилитација на ул.„Брегалница“ 1.489.449.00  
8.14    Рехабилитација на ул.„Штипска“ 1.011.820.00  
8.15    Рехабилитација на ул.„Христо Узунов“ 2.710.226.00  
8.16    Рехабилитација на ул.„Бранислав Нушиќ“ 518.219.00  

8.17    Банкини со коцка на локален пат 
с.Трново- с. Магарево 4.500.000,00  

8.18    Банкини со коцка на локален пат за 
сТрново-с.Магарево II фаза 4.000.000,00  

8.19    Реконструкција на локален пат за 
с.Брусник 4.900.000,00  

8.20    Реконструкција на коловозот на мостот на 
р. Драгор кај Безистенот 5.000.000,00  

8.21    Реконструкција со доградба на локален 
пат за с.Буково 5.000.000,00  

8.22    Реконструкција на коловоз на ул.„7-ми Јули“ 7.503.000,00  

8.23    Реконструкција на коловоз на ул. „Наум 
Наумовски Борче“ 11.481.555,00  

8.24    Девијација на коловозот на мостот на 
р.Драгор на ул.„Довлеџик“ 6.000.000,00  

       

9. ЈДО Донации 482130 Реконструкција/ Рехабилитација на 
улици, патишта и автопати 3.198.570,00  

9.1    Реконструкција на коловоз на 
ул.„Струшка“ и ул.„Сутјеска“ 3.198.570,00  

       

10. ЈИ0 Основен буџет 482330 Реконструкција на с-ми за одведување и 
пречистување на отпадни води 26.536.299,00  

10.1    Машинско чистење на канали 1.500.000,00  

10.2    Чистење на корито на р.Драгор 1.500.000,00  

10.3    Санација на решетки и сливници 2.000.000,00  
10.4    ул.„Македонска Фаланга“ 1.796.860,00  
10.5    ул.„Цане Василев“ 2.900.000,00  

10.6    Септичка јама и дренажа во ОУ 
вос.Црнобуки 699.775,00  

10.7    Канализационен приклучок на ОУ во 
с.Крклино 77.927,00  

10.8    ул.„Солунска“ 7.452.597,00  
10.9    Реконструкција на каналот во АРМ 6.299.970,00  

10.10    ул.„Стара чешма“ 309.170,,00  
10.11    Дренажа на ул.„Наум Наумовски Борче“ 2.000.000,00  
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11. ЈИ0 Донации 482330 Реконструкција на с-ми за одведување и 
прочистување на отпадни води 2.424.587,00  

11.1    Реконструкција на канализациоона мрежа 
на ул.„Струшка“ и ул.„Сутјеска“ 2.424.587,00  

       

12. РА Фосилни 
горива 482330 Реконструкција на с-ми за одведување и 

пречистување на отпадни води 1.036.587,00  

12.1    ул.„Стара чешма“ 1.036.587,00  
       

13. ЈГ0 Основен буџет 482730 Реконструкција на капацитети за 
водоснабдување 4.482.204,00  

13.1    ул.„Цане Василев“ 2.000.000,00  
13.2    ул.„Солунска“ 2.482.204,00  

       
14. ЈЛ0 Основен буџет 482930 Реконструкција на други објекти 26.612.000,00  

14.1    Услуга од градежни машини 800.000,00  

14.2    Градежно-занаетчиски работи заедно со 
градежни материјали 8.000,000,00  

14.3    Реконструкција на два железнички 
премини 3.000.000,00  

14.4    Ограда околу игралиштето во с.Лажец 200.000,00  

14.5    Санација на тоалети во ОУ во с. 
Кременица 112.000,00  

14.6    Реконструкција на спортски терен во 
Брусничка населба 2.500.000,00  

14.7    Санација на фасада и тавани во Спортска 
сала Боро Чурлевски 6.000.000,00  

14.8    Адаптација на мајчин дом (дел -учество 
на Општина Битола) 3.700.000,00  

14.9    Студија за утврдување на состојбата на 
седум челични мостови на р.Драгор 300.000,00  

14.10    Реконсрукција на планинарскиот дом на 
Копанки 2.000.000,00  

       

15. ГД0 Основен буџет 482830 Реконструкција на капацитети во 
енергетиката 3.500.000,00  

15.1    Одржувње на с-ми за греење во објекти 
на О.Б-ла 2.000.000,00  

15.2    Санација на радијаторско греење и 
котлара во Спортска сала 1.500.000,00  

       
16. ЕА Основен буџет 480190 Купување на друга опрема 25.000.000,00  

16.1    Столчиња за фудбалска трибина Тумбе 
Кафе 25.000.000,00  

       
17. ЈЛ0 Основен буџет 482940 Надзор над реконструкцијата 2.000.000,00  

    ВКУПНО II: 197.028.499,00  
       
    ВКУПНО I+II: 257.403.009,00  
 
 
Треба да се нагласи дека Програмата е родово сензитивна. Имено, со оваа програма се 

предвидуваа градежни активности со што ќе се одговори на потребите на граѓаните 
разгледувани од родов аспект.  
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А. ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

А1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БЛР1 (над каналот) 
• изградба на две станбени згради со катност П+4  

 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.4 

• изградба на црква со катност П 
 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР.8 
• Изградба на пристапна улица до објект  
• Изградба на втора и трета ламела во “Областа“  

 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “ДАМЕ ГРУЕВ“ НА АГОЛОТ ОД ул.”ЖЕЛЕЗНИЧКА“ И Р. 

ДРАГОР КАЈ НОВИОТ МОСТ 
• изградба на станбени згради П+4 и П+1 

 
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, - БИТОЛА 

• изградба на 2 станбени згради  
 

А2. ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
 

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3;4 ДЕЛ И БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1 И 2 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ; СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА 

• изградба на индивидуални станбени згради 
 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА УШИЦИ 1 и 2 ДЕЛ 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 
 ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ПОСТОЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ 

• изградба на индивидуални станбени згради 
• доградби и надградби 
• реконструкција на станбени згради 

 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА НАС. ДОВЛЕЏИК (кај кампингот) 

• изградба на индивидуални станбени згради 
 

 МЕСНАНА ЗАЕДНИЦА ,,ДАМЕ ГРУЕВ,,, УРБАН БЛОК 18 
• изградба на индивидуални станбени згради 

 
 ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2 “ - БИТОЛА 

• изградба на индивидуални станбени згради 
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А3. ИЗГРАДБА НА ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ 
 

 БРУСНИЧКО-ЛАВЧАНСКИ РЕГИОН 1;2;3 ДЕЛ ; Г.ОРИЗАРИ 2 И ПОСТОЕН ДЕЛ ОД 
ГРАДОТ 
• изградба на индивидуални деловни простории од П и П+1 

 
 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА “СТРЧИН” 

• изградба на приземни деловни објекти 
 

 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА ИНДУСТРИСКА ЗОНА (Гоце Радосављевиќ) 
• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) приземни 

 
 ДУП ЗА ДЕЛ ОД РАБ. ЗОНА СЕВЕРНО ОД ПАТОТ БИТОЛА-НОВАЦИ 

• изградба на деловни објекти (услужни сервиси) 
 

 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ ВО ДОВЛЕЏИК НАД БЕНЗИСКАТА ПУМПА  
• изградба на деловни објекти  

 
 ДУП ЗА УШИЦИ БЛОК 5 БИТОЛА 

• изградба на деловни објекти 
 

 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ - БИТОЛА 
• изградба на деловни објекти 

 
А4. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ 

 
 ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКИ ПУМПИ 

• на локации одредени со ГУП и ДУП  
 

 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПО СЕЛСКИ НАСЕЛБИ КАДЕ ИМА ДЕТАЛНИ 
УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА 

 
 ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1, АРМ ЧЕТВРТ 2, АРМ ЧЕТВРТ 3“ – БИТОЛА (бензиска пумпа, 

катни гаражи, енергетски објекти и инфраструктурни објекти) 
 
 

А5. ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА 
 

А6. ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ КОПЛЕКС ,,ЖАБЕНИ,, 
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ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ 

 
Уредувањето на градежното земјиште ќе се врши во зависност од динамиката на приливот 

на средствата, во обем и степен предвиден со оваа Програма и тоа со основни и секундарни 
инфраструктурни објекти. 

 
1. КОЛЕКТИВНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА  

 
1.1. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 5  

 
• изградба на улична мрежа  

м²  4000,00   х   2.200,00   =   8.800.000,00 
    Вкупно:   =   8.800.000,00 

 
1.2. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ“  

 
 ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО “ЈЕНИ МААЛЕ“  

• изградба на улична мрежа  

м²  1000.00  х   2.200,00   =   2.200.000,00 
 

• изградба на улично осветление 

      =   1.000.000,00 
    Вкупно:   =   3.200.000,00 

 
1.3. ДУП “АРМ ЧЕТВРТ 1“ – БИТОЛА 

 

• изградба на сервисни улици 

м²       =  48.792.900,00 
 

• изградба на атмосверска канализација за сервисни улици 
 м´   х    =  4.298.600,00 

 
• изградба на водовод  

м´    х     =   2.435.000,00 
 

• изградба на дел од отворен канал 

м´    х     =   3.000.000,00 
 

• изградба на улично осветлување 

м´   
 
х      =   4.815.600,00 

 
 

  
  Вкупно:   =  63.342.100,00 
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1.4. ДУП “ИНДУСТРИСКИ БЛОК ЈУГ“ – БИТОЛА 
 

• изградба на коловозна конструкција 

м² 3000,00  х   2.200,00   =   6.600.000,00 
     =   6.600.000,00 

 
1.5. СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА БР. 8 -ОБЛАСТА КОМПЛЕКС АРИА 

 
• изградба на улична мрежа  

м² 1000,00   х   2.200,00   =   2.200.000,00 
 

• изградба на улично осветлување 
м²    х     =   800.000,00 
    Вкупно:   =   3.000.000,00 

 
2.  ИНДИВИДУАЛНА СТАНБЕНА И ДЕЛОВНА ИЗГРАДБА 

  
2.1 ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО БЛР 1;2;3;4 ДЕЛ 

 
  ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  

 

• изградба на канализациона мрежа по патот за с.Лавци 
м´    х     =   10.260.000,00 

 
• изградба на коловоз 1ва фаза ул.Ѓорѓи Димитров 

м´  166,00     =   3.000.000,00 
 

• изградба на фекална и атмосверска канализ.на ул.Ѓорѓи Димитров 
м´ 178х2=356,00  х     =   2.836.000,00 

 
• изградба на водоводна мрежа на ул.Ѓорѓи Димитров 

м´  100,00  х     =   334.700,00 
 

• изградба на улично осветлување на ул.Ѓорѓи Димитров 
     =   2.268.000,00 
    Вкупно:   =   18.698.700,00 

 
  ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ И ОФОРМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКО КОРИТО  

    Вкупно:  =   1.000.000,00  
 

2.2 СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА – ГОРНО ОРИЗАРИ 2 ДЕЛ 
  

  ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО СТРЕЖЕВСКА НАСЕЛБА  
 

• изградба на улична мрежа  
м²  3500,00  х  3.000,00   =   1.000.000,00 
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• изградба на фекална канализација  
м´  500,00   х   4.000,00   =   2.000.000,00  

 
• изградба на атмосферска канализација  

м´  500,00   х   4.000,00   =   2.000.000,00  
 

• изградба на водовод  
м´  500,00   х   3.000,00   =   1.500.000,00  
    Вкупно:   =   6.500.000,00 

 
2.3 ДУП “ АРМ ЧЕТВРТ 2“ – БИТОЛА 

 

• изградба на коловоз СТУ 9; СТУ11; 
м´    х     =  11.300.000,00 

 
• изградба на улично осветлување СТУ 9; СТУ11; 

м´    х     =  1.130.000,00  
    Вкупно:   =   12.430.000,00 

 
2.4 БУКОВСКИ ЛИВАДИ 1;2;3 ДЕЛ 

 
  ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ  

 

• изградба на улици  

м²  1000,00  х   2.200,00   =   2.200.000,00 
 

• изградба на канализација  
м´  200,00   х   4.700,00   =   940.000,00  

 
• изградба на водовод 

м´  200,00   х   3.000,00   =   600.000,00  
    Вкупно:   =   3.740.000,00 

 
2.5 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНО-ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

 
 ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СТАНБЕНА ЗАЕДНИЦА СТРЧИН 

• изградба на улична мрежа  
м²  1000,00  х   2.200,00   =   2.200.000,00 

 
• изградба на фекална канализација  

м´  200,00  х   4.000,00   =  800.000,00 
 

• изградба на атмосферска канализација  
м´  200,00  х   4.000,00   =   800.000,00 
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• изградба на водовод  
м´  200,00  х   3.000,00   =   600.000,00 

 
• изградба на улично осветлување 

      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   4.900.000,00 

 
 ИЗГРАДБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА ПАТОТ БИТОЛА – ГРЧКА ГРАНИЦА – МАЛО 

СТОПАНСТВО с.КРАВАРИ 
• изградба на фекална канализација  

м´  800,00   х   4.000,00   =   3.200.000,00  
 

• изградба на водовод 
м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  
    Вкупно:   =   6.200.000,00  

 
 ИЗГРАДБА НА КРУЖЕН ТЕК НА ул. ВЛАДИМИР НАЗОР – КАЈ ЛОЗАР 

 

• изградба на улична мрежа  
м²  8.000,00   х   2.200,00   =   17.600.000,00  

 
• изградба на атмосферска канализација  

м´  400,00   х   4.000,00   =   1.600.000,00  
 

    Вкупно:   =   19.200.000,00  
 

 УРЕДУВАЊЕ НА КОРИТОТО НА Р. ДРАГОР–ТРОТОАРИТЕ И УЛИЦАТА 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 

 
 ДОВРШУВАЊЕ НА УЛИЦА “ЖЕЛЕЗНИЧКА“ ЗАЕДНО СО ТРОТОАРИ И 

ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ 
• средствата ќе се обезбедат од повеќе извори 

 
2.6  ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО ГУП 

• изградба на улици  
м²  1500,00   х   2.200,00   =   3.300.000,00 

 

• изградба на канализација  
м´  250,00  х   4.700,00   =   1.175.000,00 

 

• изградба на водовод 
м´  250,00  х   3.000,00   =   750.000,00 

 

• изградба на улично осветление 
      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   5.725.000,00 
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2.7 ЗА ОБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО УП ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО-РУРАЛНИ СРЕДИНИ 
 

• изградба на коловоз с.Долно Оризари 
м²   х     =   5.000.000,00 

 

• изградба на канализација с.Долно Оризари 
м´    х     =   2.500.000,00 

 

• изградба на водовод 
м´  1.000,00   х   3.000,00   =   3.000.000,00  

 

• изградба на улично осветление 
      =   500.000,00  
    Вкупно:   =   11.000.000,00 

 
2.8 ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ 

 

• изградба на коловози 
   =   3.703.000,00 
    Вкупно:   =   3.703.000,00 

 
 
 
 

ПРЕСМЕТКА НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И СТЕПЕНОТ 
НА УРЕДЕНОСТ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 
Пресметката на висината на надомес-

токот за уредување на градежното земјиште 
и степенот на уреденост на градежното 
земјиште се утврдува согласно Правилни-
кот за степенот на уредувањето на граде-
жното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденост 
(„Службен весник на РМ“ бр. 193/16 и 
72/18) 

Обемот и степенот на уредување и опре-
мување на градежното земјиште со примар-
ни и секундарни инфраструктурни објекти 
преставува: 

Опремување на земјиштето со основни 
инфраструктурни објекти во кои спаѓаат: 

• основни градски сообраќајници 
(магистрални и примарни)  

• магистрални и примарни водоводи за 
довод на вода во населбите и други 
водоснабдителни објекти  

• колектори на одвод на фекална и 
атмосферска вода и пречистителни 
станици 

Наведените работи учествуваат со 15 % 
од надоместокот за уредување на градеж-
ното земјиште. 

 
2. Опремување на земјиштето со 

секундарни инфраструктурни објекти до 
парцела во кои спаѓаат: 

• Експропријација 10 % 
• Изработка на долен строј на улица 16 % 
• Изработка на горен строј 18 % 
• Изградба на фекална канализација 15 % 
• Изградба на атмосферска канализација 

10 % 
• Изградба на водоводна мрежа13 % 
• Поставување на улично осветлување 3 % 
Наведените работи преставуваат 85 % од 

надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 
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 Упросечениот надоместок за уредување 
на градежното земјиште по 1 м² изградена 
корисна површина со почетен (базен) износ 
за месец Јануари 2022 год. се утврдува како: 

 
1. ГРАДСКИ РЕОН 
 
 Колективна и индивидуална станбена 

изградба 
Екстра зона3.100,00 ден.  
I ва зона2.700,00 ден.  
II ра зона2.450,00 ден.  
III та зона2.150,00 ден. 
  
Деловен простор 
Екстра зона5.000,00 ден. 
I ва зона 4.500,00 ден. 
II ра зона4.040,00 ден. 
III та зона3.630,00 ден. 
 

Член 1 
Објектите во чл.4 став 1 точка 4 (објекти 

од група на класи на намени Г –произ-
водство, дистрибуција и сервиси), точка 6 
(објекти од група на класи намени Б5-
угостителски и туристички комплекси, хо-
телски комплекси и одморалишта и А4-хо-
тел, мотел, времено сместување во викенд 
куќи, планинарски дом и ловен дом), точка 
7 (детски градинки, пензионерски домови и 
домови за стари лица), точка 8 (Објекти за 
високо образование) и под точка 9 (објекти 
за култура) и точка 10 (објекти за терци-
јална здравствена заштита), во Правилникот 
за степенот на уредувањето на градежното 
земјиште со објекти на комунална инфра-
структура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденосте се 
пресметуваат на основица од 8660 ден. 

Сите објекти во „Индустриската зона 
Жабени“ Битола ќе се пресметуваат со кое-
фициенти согласно Правилникот за степе-
нот на уредувањето на градежното земјиште 
со објекти на комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на 
трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденосте од висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во износ од 3.150,00 ден/м² 

За објекти како што се антенски столб, 
платформа на антенски столб и објекти 

поврзани со антенскиот столб, висината на 
надоместокот за уредување на градежно 
земјиште изнесува 15% од висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште во II-ра зона деловни објекти. 

Висината на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште, што претставува 
нето изградена површина т.е. 80% од бруто 
површината, за сите нови објекти што ќе се 
грададат на нови неизградени парцели 
согласно важечката урбанистичко-планска 
документација на подрачјето на Општина 
Битола изнесува: 

• за нето изградена површина до 30% од 
вкупната предвидена површина истата 
ќе се множи со коефициент 1,5  

• за нето изградена површина над 30% 
од вкупната предвидена површина се 
зема реалната површина 

 
Член 2 

Висината на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште од член 1 важи и за 
сите инвеститори кои ќе поднесат барање за 
измена на Одобрение за градење со 
Дополнување на основен проект. 

 Доколку со дополнување на Основниот 
проект се зголеми нето развиената повр-
шина на објектот, а со тоа објектот влезе со 
изграденоста во делот во која надоместот за 
уредување на градежното земјиште е помал, 
тогаш целиот објект се пресметува со 
помалата висина на надоместот и со дел од 
надоместот се покриваат новоизградените 
површини на објектот. 

 
Член 3 

На подрачје на Општина Битола каде 
нема изградена инфраструктура и истата е 
во фаза на изградба, составен дел од Прес-
метката за надоместокот за уредување на 
градежното земјиште како и од Договорот 
за уредување на градежното земјиште ќе 
биде и пресметаниот надоместок за изведу-
вање на приклучоците кон главната 
водоводна и канализациона мрежа. 

 
Член 4 

Надзор и давањето на потврда за сте-
пенот на опремувањето и обемот на уреду-
вањето го врши Одделението за комунални 
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дејности и уредување на градежното зем-
јиште на Општина Битола согласно чл.22 
точка 12 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр.05/02); 
Законот за градење („Службен весник на 
РМ“бр. 130/09; бр.124/10; бр.18/11; 
бр.36/11; бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 
79/13; 137/13; 27/14; 28/14; 42/14115/14; 
149/14; 187/14; 44/15; 129/15; 217/15; 
226/15; 30/16; 31/16; 39/16; 71/16; 132/16; 
35/18; 64/18 и 168/18) и „Службен весник на 
РСМ“ бр.244/19; 18/20 и 279/20) и Правил-
никот за степенот на уредувањето на гра-
дежното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување 
на висината на трошоците за уредувањето 
во зависност од степенот на уреденост 
(„Службен весник на РМ“ бр. 193/16, 72/18) 

 
2. ПРИГРАДСКИ РЕОН 
 
За руралните средини кои влегуваат во 

состав на Општина Битола (според законот 
за децентрализација) важат истите предви-
дени услови со оваа Програма за уредување 
на градежното земјиште. 

Во приградски реон влегуваат сите ур-
бани заедници и населени места (селски 
населби) на подрачјето на Општина Битола 
за кои постои урбанистичка документација 
(УПС, Општ акт, Урбанистички план за вон 
населено место, ЛУПД или Детален урба-
нистички план). 

Во приградски реон, Рурална 3-та зона, 
влегуваат и сите објекти кои се градат врз 
основа на Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план, согласно Член 58 
став (6) од Законот за урбанистичко пла-
нирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20), а за 
кои согласно Член 54 Став (4) од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РСМ бр. 32/20), го задржало статусот на 
земјоделско, шумско или друго земјиште. 
Пресметаниот надоместок претставува из-
нос за претходно вложените средства од 
страна на Општина Битола, а трошоците за 
изградба на потребната инфраструктура и 
евентуални можни приклучоци на постој-
ната инфраструктура во целост паѓаат на 
трошок на инвеститорот. 

Во приградски реон, Рурална 3-та зона, 
влегуваат и сите објекти во функција на 

земјоделието, согласно Член 51-а Закон за 
земјоделско земјиште (Сл. Весник на Р.М. 
135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 73/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и 161/19). 
Трошоците за изградба на потребната 
инфраструктура и евентуални можни при-
клучоци на постојната инфраструктура, 
согласно Став (15) Уредувањето на земјо-
делско земјиште кое, во смисла на овој 
закон, е изградба на објекти на комунална 
инфраструктура, заради обезбедување на 
непречен пристап од јавен пат до земјо-
делско земјиште за кое е издадено одо-
брение за градење, поставување на водовод-
на, канализациона (фекална и атмосферска), 
електрична, ПТТ и друга инсталација со 
приклучоци до местото каде што ќе се 
гради објектот, во целост паѓаат на трошок 
на инвеститорот. Пресметаниот надоместок 
претставува износ за претходно вложените 
средства од страна на Општина Битола. 

За градби за производство на електрична 
енергија од обновливи извори (биогориво, 
биомаса, геотермална енергија и хидрое-
нергија) се утврди коефициент 0,01 при што 
висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште изнесува од 30% од 
висината на просечната нето плата во 
Република Северна Македонија, односно ќе 
се пресметува по основица од 8660 ден. 

За градби за производство на електрична 
енергија од сончева енергија (фотонапонски 
панели) да се пресметува за 50% од повр-
шината на градежната парцела со коефи-
циент од 0,01 при што висината на трошо-
ците за уредување на градежното земјиште 
да не може да биде повисока од 20% од 
висината на просечната нето плата во 
Република Северна Македонија, односно по 
основица од 5770 ден. 

За градби за производство на електрична 
енергија од ветерна енергија (ветерници) 
висината на трошоците за уредување на 
градежно земјиште ќе се пресметува по 
1.200.000 денари за една ветерница. 

Висината на надоместокот за уредување 
и опремување на градежното земјиште 
согласно моменталната состојба на степенот 
на уреденост на градежното земјиште во 
селските населби по 1м² изградена корисна 
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површина, а како почетен износ за месец 
Јануари 2022 година е следен: 

Висината на трошоците за постојна 
претходно изградена локална патна мрежа и 
улично осветлување изнесуваат 15 % од 3-
та зона : 

 
Станбена- 

2.180,00 ден 
Деловен- 

3.630,00 ден 

330,00 ден. 550,00 ден. 
 
Висината на трошоците за постојна 

претходно изградена локална патна мрежа, 
улично осветлување и водоводна мрежа 
која е одржувана од ЈП ,,Водовод ,, Битола 
изнесуваат 17 % од : 

 
Станбена- 

2.180,00 ден 
Деловен- 

3.630,00 ден 

370,00 ден. 620,00 ден 
 
Висината на трошоците за постојна прет-

ходно изградена локална патна мрежа, 
улично осветлување, водоводна мрежа која 
е одржувана од ЈП ,,Водовод“ Битола и 
канализациона мрежа која е одржувана од 
КЈП ,,Нискоградба“ Битола изнесуваат 19% 
од : 

 
Станбена- 

2.180,00 ден 
Деловен- 

3.630,00 ден 
420,00 ден. 690,00 ден 

 
НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И 

НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 
Здружувањето на средствата за уреду-

вање на градежното земјиште за реализа-
ција на оваа Програма се врши согласно 
чл.6 од Одлуката за уредување на градеж-
ното земјиште на подрачјето на Општина 
Битола (,,Службен гласник на Општина 
Битола“ бр.03/94, 16/06 и 19/11);  

 
ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Уредувањето на градежното земјиште 

претставува континуиран процес кој се 

одвива во повеќе години и создава процеси 
и можности за иден развој на градот, поради 
што повеќефазно со годишните програми се 
разрешуваат одредени потреби од уредува-
њето на градежното земјиште. 

Во смисла на горното, а од причини што 
финансирањето се врши од познати и 
непознати инвеститори, динамиката на 
извршувањето на работите во уредувањето 
на градежното земјиште ќе зависи од: 

•  динамика на приливот на средства 
преку надоместокот за уредување на 
градежното земјиште; 

•  до следната промена на роковите 
предвидени во Законот за Општа 
управна постапка и останатите закон-
ски прописи што учествуваат во регу-
лирањето на оваа област; 

•  благовремено распишување на кон-
курси за доделување на земјиштето; 

•  благовремената реализација на елабо-
ратите за експропријација; 

•  навремено изготвување на урбанис-
тичко-техничка документација; 

Расходите за изградба и реконструкција 
на улици, канализација-колекторскиот сис-
тем, капацитетите во водоснабдувањето и 
капацитети во енергетиката ќе се извр-
шуваат согласно динамиката на приливот на 
средствата. 

  
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот и Комисијата за 
јавни комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Советот на Опш-
тина Битола. Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште врши координација во реализација на 
објектите согласно чл.22 точка 12 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и Законот за 
градење („Службен весник на РМ“бр. 
130/09; бр.124/10; бр.18/11; бр.36/11; 
бр.54/11; 13/12; 144/12; 25/13; 79/13; 137/13; 
27/14; 28/14; 42/14115/14; 149/14; 187/14; 
44/15; 129/15; 217/15; 226/15; 30/16; 31/16; 
39/16; 71/16; 132/16; 35/18; 64/18 и 168/18) и 
„Службен весник на РСМ“ бр.244/19; 18/20 
и 279/20). 
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За успешно реализирање на Програмата 
треба сите учесници, Општина Битола 
заедно со Одделението за комунални деј-
ности и уредување на градежното земјиште, 
Комисијата за урбанизам и заштита на 
животната средина на Советот на Општина 
Битола, Комисијата за комунални дејности 
на Советот на Општина Битола, Органот за 
имотно правни работи во Министерството 
за финансии и Јавните комунални прет-
пријатија, треба да го дадат максималниот 
придонес во рамките на своите 
надлежности и права. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во Службен 
Гласник на Општина Битола. 
Бр.09-156/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 на 
Програма за развојни планови на Општина 

Битола за периодот од 2022 до 2024 
година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програма за развојни планови на Општина 
Битола за периодот од 2022 до 2024 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 21 и член 29 од 

Законот за буџетите (,,Службен весник на 
РМ“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 

180/11, 171/12 и 192/15) и член 70 од Ста-
тутот на Општина Битола (,,Службен глас-
ник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 27.12.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за измени на Програма за Развојни 

планови на Општина Битола за периодот 
од 2022 до 2024 година 

1.Во Програмата за Развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2022 до 
2024 се вршат измени во Планираните рас-
ходи на Развојни програми по години од 
2022 до 2024 година и истите гласат: 

Програмата започнува со реализација во 
2022 г., а плановите опфатени со неа имат 
рок за реализрање во наредните 3 години, 
поточно заклучно со 2024 година. 
Планираните средства на оваа тригодишна 
развојна програма изнесуваат 
639.031.688,00 денари .(Прилог 1- составен 
дел на оваа програма) 

Средствата во висина од 206.654.413,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2022год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 271.914.075,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2023год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 160.463.200,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2024год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Дел од планираните средства во JDG 
програмата за Изградба и реконструкција на 
локални улици и патишта (Изградба на 
улици во с. Логоварди) за 2022година во 
износ од 6.359.104,00денари се префрлаат 
во 2023 година заради начинот и динами-
ката на реализација и исплата на средствата 
согласно договорот. 

Дел од планираните средства во LAA 
програмата за Спорт и рекреација за 2022 
год. во износ од 42.860.050,00денари се 
префрлаат во 2023година заради начинот и 
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димамиката на исплата на средствата 
согласно договорот. 

Во VAА програмата за Изградба на други 
објекти (Социјална заштита и заштита на 
деца) (Изградба на детска градинка во 
АРМ), во 2023година се планираат допол-
нителни 30.000.000,00 ден. за изградба и на 
другите фази од проектот.  

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, прос-
торно 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 гра-
дежното земјиште при Секторот за урбани-
зам, просторно планирање и заштита на 
животната средина, комуналните дејности 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.09-156/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 
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ПРИЛОГ 
 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2022 до 2024 година 
 

Ред. 
бр. 

Име на 
буџет-

ска 
про-

грама 

Име на 
раз-

војна 
про-

грама 

Планирани работи за изведување Износ за 2022 
во ден 

Износ за 
2023во ден 

Износ за 2023 
во ден 

 JD  
Изградба и реконструкција на улици и 
локални патишта    

1  JDI Реконструкција на улица „Илинденска“ 8.530.941,00 0,00 0,00 

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

3  JDB Реконструкција на мостот на р.Курделец 
на улица „Довлеџик“ 7.000.000,00 0,00 0,00 

4  JDM Реконструкција на локален пат с.Трново-
с.Магарево 7.003.004,00 0,00 0,00 

5  JDK Реконструкција на улица „Булевар 1-ви 
Мај“ 8.765.820,00 0,00 0,00 

6  JDL Реконструкција на улица „Солунска “ 10.701.970,00 0,00 0,00 
7  ЈDV Изградба на ул.„СТУ3“ во АРМ 1.000.000,00 11.044.921,00 0,00 
8  JDG Изградба на улици во с.Логоварди 4.501.546,00 6.359.104,00 0,00 
9  JDR Реконструкција на улица „2-ри Август“ 600.000,00 0,00 0,00 
       

 КА  
Културно творештво и манифестации 
(капитални трошоци)    

10  КАM Партерено уредување околу Офицерски 
дом 6.415.570,00 0,00 0,00 

11  КАR Набавка, транспорт и монтажа на 
канделабри 2.336.000,00 0,00 0,00 

       
 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

12  LAA Реконструкција на други објекти 86.962.817,00 42.860.050,00 0,00 

13  LAВ Изградба на мултифункционален 
спортски комплекс 3.000.000,00 103.150.000,00 78.350.000,00 

       
 GD  Енергетика    

14  GDA Гасификација на Општина Битола 12.000.000,00 46.000.000,00 71.863.200,00 
       

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

15  VAA Изградба на детска градинка во АРМ 22.839.407,00 30.000.000,00 0,00 
       

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

   

16  JIM Реконструкција на атмосферска 
канализациона мрежа на ул„Довлеџик“ 2.100.000,00 0,00 0,00 

17  JIB Изградба на фекална канализациона 
мрежа на ул.„СТУ3“ во АРМ 482.430,00 2.000.000,00 0,00 

18  JIV Изградба на атмосферска канализациона 
мрежа на ул.„СТУ3“ во АРМ 287.660,00 1.500.000,00 0,00 

19  JIA Реконструкција на канализациона мрежа 
на ул.„2-ри Август“ 650.000,00 0,00 0,00 
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20  JIS 
Реконструкција на фекална 
канализациона мрежа на ул.„Булевар 1-
ви Мај“ 

3.588.995,00 0,00 0,00 

21  JIL Изградба на колектор за с.Брусник 700.000,00 9.000.000,00 0,00 
       

 JG  Изградба и реконструкција на системи за 
водоснабдување    

22  JGM Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул„Булевар 1-ви Мај“ 5.937.733,00 0,00 0,00 

23  JGA Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул.„2-ри Август“ 120.000,00 0,00 0,00 

       

 WA  Изградба на други објекти 
(Противпожарна заштита)    

24  WAA Изградба на објект на противпожарна 
единица во АРМ 500.000,00 20.000.000,00 10.250.000,00 

       
   Вкупно по години: 206.654.413,00 271.914.075,00 160.463.200,00 

   Се вкупно: 639.031.688,00 
 
 
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 
финансирање на изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за финанси-
рањена изработка на урбанистички планови 
на подрачјето на Општина Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
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 27.12.2021 
год., донесе 

П Р О Г Р А М А 
за финансирање на изработка на 

урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година 

ВОВЕД 
Годишната програма за финансирање на 

изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 год. 
претставува основа и рамка за приста-
пување кон изработување и спроведување 
на постапка за донесување на истите, со-
гласно член 40 од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20). 

Предмет на Годишната програма во 
зависност од просторот кој е предмет на 
планирањето се урбанистичките планови од 
член 10 став 1 точка 1, 2 ,3 и 4 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ бр. 32/20)  

Во Годишната програма влегуваат и 
урбанистичките проекти со кои за прв пат 
се врши урбанизација на просторот, 
односно урбанистички проекти вон опфат 
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на урбанистички план по член 58 став (6) од 
Законот за урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РСМ бр.32/20). 

Во Годишната програма влегуваат и 
урбанистичките проекти со план за пре-
парцелација по член 63 од Законот за урба-
нистичко планирање („Сл.весник на РСМ 
бр.32/20) а со кои во синхрона постапка се 
врши промена на урбанистичките планови 
од член 10 став 1 точка 2,3 и 4 од Законот за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на 
РСМ бр.32/20). 

По исклучок на погоренаведеното во 
Годишната програма можат да бидат вмет-
нати и други урбанистички проекти од член 
58 став (2) точка 2,3,4 и 5 од Законот за 
урбанистичко планирање („Сл.весник на 
РСМ бр.32/20). 

 
ЗАКОНСКИ РАМКИ СПОРЕД КОИ СЕ 

ПОДГОТВУВА ПРОГРАМАТА 
 
Закон за урбанистичко планирање (Сл. 

весник на РСМ бр. 32/20) и  
Закон за локална самоуправа (Сл. Весник 

на РМ бр. 5/2002) 
 
Врз основа на член 40 став 1 од Законот 

за урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ бр. 32/20) и член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Сл. Весник 
на РМ бр. 5/2002), Советот на Општина 
Битола на седница одржана на ден 
___________ донесе: 

 
ПРОГРАМА за финансирање на изработ-

ка на урбанистички планови на подрачјето 
на Општина Битола за 2022 година. 

 
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 
Цел на Програмата е да се овозможи 

ефикасно спроведување на политиката на 
планирање и уредување на просторот на 
територија на Општина Битола и создавање 
на услови за рамномерен просторен развој, 
рационално уредување и користење на 
просторот и услови за хумано живеење и 
работа на граѓаните на Општина Битола. 

 
 
 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ 
Изработка на урбанистички планови 
 

• ИЗРАБОТКА НА ГЕНЕРАЛЕН 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) ЗА 
ГРАД БИТОЛА со површина на 
плански опфат од приближно 2500 ха. 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА  
– УП за село Бистрица 
– УП за село Кажани  
– УП за село Кукуречани  
– УП за село Цапари 

  

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 10 став 1 точка 
2 ,3 и 4 од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РСМ бр. 
32/20)  

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно чл. 30 од Законот 
за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ 23/11, 53/11, 
54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 
190/17 ) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ согласно Законот за про-
гласување на старото градско јадро на 
Битола за културно наследство (Сл. 
весник на РМ бр. 169/15) 

• ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЕКТИ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

• ИЗРАБОТКА НА УСЛОВИ ЗА ПЛА-
НИРАЊЕ  

• ИЗРАБОТКА НА ЗАШТИТНО КОН-
ЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ 

• ИЗРАБОТКА НА АЖУРИРАНИ ГЕО-
ДЕТСКИ ПОДЛОГИ 

• ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНИ РЕВИЗИИ 
• ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ ОЦЕН-

КИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТ-
НАТА СРЕДИНА 

• ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ, СТУ-
ДИИ, ПРОЕКТИ И ДОКУМЕНТАЦИИ 
ВО ФУНКЦИЈА НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗРАБОТУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ 
НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
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ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 
УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

1. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
(ГУП) 
1.1. Изменување и дополнување на ГУП 

на град Битола за приближно 200 ха. 
во границите на: 
- Четврт Север 7 – Блок С 07.01 Блок 

С07.02 и Блок С07.03 
- Четврт Север 8 – Блок С 08.01 Блок 

С 08.04 и Блок С 08.05 
- Четврт Југ 03 – Блок Ј 03.01 Блок Ј 

03.02 и Блок Ј 03.03 
Изменување и дополнување на ГУП 

на град Битола за приближно 26 ха. 
во границите на: 

- Четврт Исток 02-Блок И 02.04 и 
Блок И.02.05 

- Четврт Исток 05-Блок И 05.04 и 
Блок И 05.05 

 
2. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

(ДУП)  
2.1 ДУП за Урбанистичка единица бр. 8 

Блок 6 - Општина Битола (ДУП за 
Четврт ЈУГ 2, Блок Ј.02.05)  

2.2 ДУП за Источна индустриска зона Жито 
Битола и Транскоп - Општина Битола 
(ДУП за Четврт Исток 13 Блок И.13.01) 

2.3 ДУП за ССЗ Триаголник Блок 2 – 
Општина Битола (ДУП за Четврт Север 
6 за дел од Блок С.06.01) 

2.4 ДУП за Четврт ,,Монопол,, Блок 1 и 2 – 
Општина Битола (ДУП за Четврт Исток 
1 за дел од Блок И.01.01) 

2.5 ДУП за Брусничко Лавчански Реон 2 дел 
Блок 1 (ДУП за Четврт Запад 13 за дел 
од Блок З.13.05) – Општина Битола  

2.6 ДУП за Нови градски гробишта - Блок 2 
– Општина Битола (ДУП за Четврт 
Исток 1 за дел од Блок И.01.02) 

2.7 ДУП за дел од Работна зона северно од 
патот Битола с Новаци Блок 2–Општина 
Битола (ДУП за Четврт Исток 2, Блок 
И.02.06) 

2.8 ДУП за Работна зона м.в. ,,ХЕРАКЛЕА,, 
- Општина Битола (ДУП за Четврт Југ 3, 
Блок Ј.03.08)  

2.9 ДУП за Блок Стар Прогрес – Општина 
Битола (ДУП за Четврт Југ 3, Блок 
Ј.03.09)  

2.10 ДУП за Градска работна зона јужно од 
патот Битола с. Новаци –Општина 
Битола (ДУП за Четврт Исток 4 Блок 
И.04.01) 

2.11 ДУП за Станбена заедница 4 и 2 Урбан 
Блок 1 – Општина Битола (ДУП за 
Четврт Запад 8 за дел од Блок 3.08.02)  

2.12 ДУП за Довлеџик Блок 3 - Општина 
Битола (ДУП за Четврт Запад 2, Блок 
3.02.04)  

2.13 ДУП за Довлеџик кај базените Блок A.1 
- Општина Битола (ДУП за Четврт Запад 
3, Блок 3.03.03)  

2.14 ДУП за Довлеџик кај базените Блок A.2 
- Општина Битола (ДУП за Четврт Запад 
3, Блок 3.03.02)  

2.15 ДУП за Урбанистичка единица бр. 5 
Блок 2 – Општина Битола, (ДУП за 
Четврт Запад 9 за дел од Блок 3.09.01)  

2.16 ДУП за четврт Исток 2 Блок И.02.05 - 
Општина Битола  

2.17 ДУП за Четврт Исток 9 Блок И.09.01 - 
Општина Битола  

2.18 ДУП за Четврт Центар 4 Блок Ц.04.03 - 
Општина Битола  

2.19 ДУП за Четврт Центар 4 Блок Ц.04.05 - 
Општина Битола  

2.20 ДУП за Четврт Југ 1 Блок Ј.01.04 - 
Општина Битола  

 
3. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН 

НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) 
3.1 УПВНМ за м.в. Мера КО Дихово – 

Општина Битола  
3.2 УПВНМ за формирање на градежни 

парцели со намена Е2-фотоволта-
ични ЕЛЕКТРАНИ НА КП. 318/1, 
318/2, 319, 326, 330, 331, 334/1, 334/2 
и дел од КП3591 м.в. ,,Брзо кај чеш-
ма,, - KO. Лисолај Општина Битола, 

3.3 УПВНМ за формирање на градежни 
парцели со намена Г2-лесна прерабо-
тувачка и помалку загадувачка ин-
дустрија на КП Бр. 1314, КП Бр. 
1318, КП Бр. 1319/1, КП Бр. 1320/2 и 
КП Бр. 1324/3 КО Крклино м.в. 
Таирови лозја - Општина Битола 
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4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО - 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ЛУПД) 
 
4.1 ЛУПД за изградба на објекти со 

намена А1 на КП Бр. 18052/1, 18053 
и 18054 КО Битола – Општина 
Битола 

4.2 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Г2 на КП Бр. 96/2 КО 
Породин – Општина Битола 

4.3 ЛУПД за изградба на објекти со 
намена Д3 (спорт и рекреација) на 
КП Бр. 301/2 и КП Бр. 302/1 КО 
Дихово – Општина Битола 

4.4 ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена В2-прифатилиште 
за кучиња скитници на дел од КП Бр. 
25/1 КО Битола 5 - Општина Битола 

4.5 ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена Е2-паркинг за 
тешки товарни возила на КП Бр. 33/1 
КО Горно Оризари – Општина 
Битола 

4.6 ЛУПД за формирање на градежна 
парцела со намена А1-домување во 
станбени куќи на КП Бр. 568 КО 
Нижеполе – Општина Битола 

 
5. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА 

5.1 УП за село ДИХОВО - Договор бр. 
16-1560/7 - АФПЗРР  

5.2 УП за село НИЖЕПОЛЕ - Договор 
бр. 16-1560/7 – АФПЗРР 

 
6. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ВОН 

ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
6.1 УП за водоводна инфраструктура 

до село Брусник, Општина Битола. 
6.2 УП за објекти за времено домување 

А4, КП 808, 809 и 792, м.в.Мала 
Корија ,КО Ротино 

6.3 УП за изградба на фотоелектрана 
до 1mW, КП 9/25 и 9/26 КО Лого-
варди 

6.4 УП за изградба на инфраструктура 
за пристапен пат од патот за с. Ли-
солај до Т-крстосница на приклу-
чокот на КП 376 КО Лисолај 

 
 
 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА 
НА ПЛАНОВИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО 

ПРОГРАМАТА 
 
Финансирањето на урбанистичките пла-

нови од оваа Програма, согласно со чл. 40 
од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РСМ бр. 32/20) се врши од 
средства на: 

 
Буџет на Општина Битола 
 

ПРОГРАМА Ф1- урбанистичко 
планирање 

 
• Изработка на ГУП за град Битола – 

Документациона основа 
Планирани средства: 6.000.000,00 денари 
 

• Изработка на Урбанистички планови за 
села – Документациона основа: 
с. Бистрица 
с. Кажани 
с. Кукуречани 
с. Цапари 
Површина од приближно 100 ха 
Планирани средства: 2.000.000,00денари 
 

• Изработка на урбанистички планови со 
кои ќе се врши вклопување на бесправ-
ните градби согласно Закон за постапу-
вање со бесправно изградените објекти; 

• Изработка на урбанистички планови со-
гласно Закон за прогласување на старото 
градско јадро на Битола за културно нас-
ледство од особено значење; 

• Изработка на Стручни ревизии; 
• Изработка на Услови за планирање на 

просторот; 
• Изработка на Заштитно-конзерваторски 

основи, 
• Изработка на стратешки оценки за влија-

нието врз животната средина; 
• Изработка на елаборати, студии, стручни 

елаборати, јавни конкурси, проекти и 
документации во функција на постапката 
за изработување и донесување на урба-
нистички планови - мерки за справување 
со отпад, климатски промени, заштита на 
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природа, мерки за одржлива мобилност и 
безбедност во сообраќајот, мерки за заш-
тита од разурнување, за озеленување и 
други мерки за безбедно остварување на 
целите на планирањето; 

• Организација на Јавни повици, Јавни 
презентации, стручни расправи и Јавни 
анкети во постапката за донесување на 
урбанистички планови и урбанистичко 
плански документации и Стратешки 
оценки-објава во медиуми, стручни ко-
мисии...; 
Планирани средства: 1.600.000,00денари  
 

• Надоместок на членови за учество во 
работата на работните тела согласно член 
38, став 13 од Законот за УП (Сл.Весник 
на РМ бр.32/20) и други работни тела и 
комисии 
Планирани средства: 600.000,00денари 
 
Планирани средства вкупно - 
ПРОГРАМА Ф1: 10.200.000,00 денари 
  
Средства на заинтересирани правни и 

физички лица чиишто програмски барања и 
подрачја на интерес се прифатливи за 
Општината 

Агенција за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, во зависност од 

стратегијата на Општина Битола и доста-
вените иницијативи, Годишната Програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност од Советот на Опш-
тина Битола 

Реализацијата на Програмата ќе биде 
согласно законската регулатива, потпи-
шаните договори и согласно со поднесените 
иницијативи и приливот на средства, 
наведени во предходниот дел 

Подносителите на иницијативи за изра-
ботка на урбанистички проекти е потребно 
да ги превземат обврските поврзани со 
трошоците за планирање и реализација на 
инфраструктурата 

Изработување на урбанистичките плано-
ви вршат правни лица кои поседуваат 
лиценца за изработување на урбанистички 
планови, согласно со чл. 68 од  

Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РСМ бр. 32/20), и/или Јавна 
установа за урбанизам, согласно со чл. 72 
од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РСМ бр. 32/20) 

За реализација на оваа Програма се 
задолжени: Градоначалник на Општина 
Битола, Комисијата за урбанизам и заштита 
на животната средина при Советот на Опш-
тина Битола, Совет на Општина Битола, 
Комисијата за урбанизам на Општина Би-
тола формирана од Градоначалникот на 
Општина Битола, согласно чл. 38 од 
Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РСМ бр. 32/20 и Одделението за 
урбанистичко планирање и заштита на 
животната средина на Општина Битола. 

Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општина Битола, во 
електронска форма во информацискиот сис-
тем е-урбанизам и на веб страна на 
Општина Битола. 

Составен дел на годишната програма е 
анализата на степен и начин на спро-
ведување и реализација на урбанистичките 
планови на подрачјето на Општина Битола. 

Програмата влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во Службен 
гласник на Општината Битола. 
Бр.09-156/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за животната 

средина за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за животната 
средина за 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за животната средина за 2022година 

ВОВЕД 
 
„Секој човек има право на здрава 

животна средина. Секој е должен да ги 
унапредува и штити животната средина 
и природата. Републиката обезбедува 
услови за остварување на правото на 
граѓаните на здрава животна средина“, се 
пропишува во член 43 од Уставот на 
РСМ. 

 
Покрај уставните определби за живот-

ната средина, во правниот поредок се 
нормирани и повеќе прописи кои ги 
регулираат заштитата и унапредувањето на 
животната средина во Република Северна 
Македонија. Законот за животната средина, 
Законот за заштита на природата, Законот 
за водите, Законот за заштита од бучава во 
животната средина, Законот за квалитетот 
на амбиентниот воздух, Законот за 
управување со отпадот, се дел од овие 
прописи. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Мерките и активностите за заштита и 

унапредување на животната средина се од 
јавен интерес, а Општина Битола е должна 
да планира соодветни активности и од 
својот Буџет да обезбеди финансиски 
средства за таа цел. 

Програмата ги утврдува мерките за 
заштита на животната средина и природата 
на подрачјето на Општина Битола за 2022 
година, преку конкретни активности во 
рамките на сите медиуми (воздух, вода и 
почва) и областите на животната средина 
(отпад, бучава, природа, биодиверзитет, 
клима...) и сите елементи кои претставуваат 
неделива целина од животната средина. 

Со Програмата се дефинираат 
конкретните проекти, потребата од нивно 
реализирање, целите кои ќе се постигнат и 
потребните финансиски средства. 

 
Заштита на квалитетот на 
амбиенталниот воздух 
 
Управување на квалитетот на амбиентал-

ниот воздух се врши преку : 
Реализација на Планот за подобрување 

на квалитетот на амбиенталниот воздух 
Планот за подобрување на амбиентал-

ниот воздух е стратешки документ според 
Законот за амбиентален воздух, Член 26, 
чија основна цел е превземање на мерки за 
намалување на нивоата на загадување и 
постигнување на соодветните гранични 
вредности за квалитет во утврдениот вре-
менски период согласно пропис донесен врз 
основа на овој закон. Истиот е донесен од 
страна на Совет на Општина Битола (Служ-
бен Гласник бр.16 25.11.2013 година). На 
територијата на Општина Битола, согласно 
овој стратешки документ, поставени се две 
мерни станици Битола 1 и Битола 2 преку 
кои секојдневно се следи квалитетот на 
амбиенталниот воздух. 

За Општина Битола, како пилот општина 
избрана од страна на Министерството за 
животна средина и просторно планирање се 
изработува нов 5 годишен План за по-
добрување на квалитетот на амбиенталниот 
воздух. 
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Реализацијата и спроведувањето на 
мерките предвидени со Планот треба да се 
одвиваат во континуитет, а истите се 
однесуваат на: 

Оценување на квалитетот на амбиен-
талниот воздух кое се врши врз основа на 
редовни мерења преку државната мрежа 
како и користење на техники за моделирање 

Ажурирање на Катастар на загадувачи 
- Согласно Програмата за животна средина 
за 2021 година, Општина Битола доби уште 
еден стратешки документ - Катастар на за-
гадувачи на територија на Општина Битола. 
Со изработката на Катастарот на загадувачи 
се доби основна квалитативна и кванти-
тативна база на податоци за состојбата со 
емиторите и емисијата на загадувачките 
супстанции во воздухот, водата, почвата, 
генералниот отпад и постапувањето со 
истиот, заради следење на трендовите на 
основните индикатори за квалитетот на 
животната средина во Општина Битола, 
како и заради контрола на успешноста на 
превземање на мерки врз основа на 
соодветните одлуки и решенија на локално 
ниво. Неговата изработка е Согласно член 
41 и 42 од Законот за животна средина и 
„Правилник за формата, методологијата и 
начинот на водење и одржување на 
Катастар„ при што целосно беа опфатени и 
реализирани сите содржини и активности, 
обработени податоци, извршена верифика-
ција на истите, а потоа внесени во база на 
податоци. 

Доажурирање на постоечкиот Катастар 
на загадувачи со внесување на податоците 
од тековната година согласно Решенија за 
одобрени елаборати за заштита на живот-
ната средина и нови Б интегрирани дозволи 
е мерка предвидена за 2022година. 

Изработка на Зелен катастар на тери-
торијата на Општина Битола, кој прет-
ставува стратешки документ согласно Зако-
нот за јавно зеленило член 5 став1. 

Изработка на ЛЕАП - развоен стра-
тешки документ за состојбите во просторот, 
за идентификување на слабостите на ло-
калниот еколошки статус и за предлагање 
мерки и активности за подобрување на 
истите, како обврзувачки документ соглас-
но чл. 61 од Законот за Животна средина.  

Продолжување на континуитетот за 
стратешко планирање на сообраќајот –
Изработка на Сообраќајна студија на град 
Битола, во која ќе бидат имплементирани 
сите претходно изработени сообраќајни 
студии, проекти и планови. Спроведување 
на мерката за намалување на загадувањето 
на воздухот во ЦГП е предвидена со Соо-
браќајната студија за ЦГП од 2021година и 
воведување на еднонасoчен сообраќаен 
режим во централното градско подрачје, со 
цел за намалување на бројот на возила и 
нивната фрекфенција низ потесното градско 
јадро со насоки за намалување на брзината 
на движење на возилата. Оформување на 
зона 10 и зона 30 во близина на основните и 
средни училишта како и во потесното 
градско јадро. Трансформација на дел од 
сообраќајниците во пешачки зони, односно 
формирање на зони без моторни возила. 

Подобрување на јавниот превоз и 
трансформација во еколошки јавен 
превоз 

Изградба на велосипедски и пешачки 
патеки и стимулирање на здрави навики 
– продолжување на субвенционирањето 
на жителите на општината за купување 
на велосипеди и континуирано инфор-
мирање на граѓаните за предностите од 
користење на велосипеди.  

Безбедна и удобна инфраструктура ко-
ја ќе овозможи независно и брзо движење 
низ градот и намалено загадување.  

Континуирана изработка на урбанис-
тички и сообраќајни проекти како мерка 
за намалување на загадувањето на воздухот, 
но истовремено и намалување на бучавата и 
зголемување на безбедноста и мобилноста 
на сообраќајот на сите учесници. Реализа-
ција и изградба на велосипедски и пешачки 
патеки, за кои е изработена планска и 
проектна документација. 

Активна имплементација и контрола 
на веќе воведениот сообраќаен режим за 
тешки товарни возила и користење на 
постоечките обиколници 

Поставување и набавка на нови вело-
паркинзи и велоопрема на утврдени 
локации: Стара битолска чаршија - Мон-
мартр, кај Борово, Стара битолска чаршија - 
Кафана Бриони, Градски парк кај Саатот, 
Педагошка и други 
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Субвенционирање на домаќинствата 
за редовно чистење на оџаците во текот 
на целата година. Субвенционирање на 
оџаци е да се поттикнат граѓаните да анга-
жираат лиценцирани фирми и да се намалат 
штетните емисии од нечистите оџаци, би-
дејќи неисчистениот оџак е двојно поголем 
загадувач. Субвенционирањето може да се 
врши два пати годишно и тоа после сезона и 
пред сезона. 

Изработка на Регистар на оџаци 
Потврдите за извршеното чистење на 

оџаците ќе се доставуваат до општината и 
истите ќе бидат заведени во Регистар на 
домаќинства кои се греат со огревно дрво и 
на тој начин постепено би се изготвувал 
Регистарот на оџаци. Во истиот ќе се 
имплементираат корисниците на субенции 
за инвертер клими согласно повикот од 
2020/2021година. 

Инвестирање во Енергетска обнова на 
колективните станбени згради постари од 
25 години. Општина Битола ќе субвенцио-
нира дел од средствата за нови енергетски 
ефикасни фасади.  

Зголемени инспекциски контроли на 
оџаците во домаќинствата, индустрис-
ките и занаетчиски постројки. Оваа обвр-
ска е пропишана во Законот за комунални 
дејности. 

Користење на мерки за намалување на 
прашината при градежни активности 
(прскање, миење на гуми пред излез од 
градилиште и т.н.). Зголемени инспекциски 
контроли на градилиштата и собирањето на 
градежен шут и зголемени инспекциски 
контроли на субјектите кои управуваат со 
отпадни гуми и отпадни масла. 

Јавно информирање за загадувањето 
предизвикано од согорување на отпад, 
земјоделски остатоци, шумски пожари 

 Засилени инспекциски контроли на 
корисниците на субенции за инвертер 
клими - да не користат огревно дрво како 
енергенс за загревање. 

Засилени инспекциски контроли на 
останатите загадувачи на територија на 
Општина Битола 

Донесување и спроведување на план-
ските документи во надлежност на Сове-
тот, Градоначалникот и локалната са-
моуправа за нивна реализација. 

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 
 
Управувањето со отпадот во Општина 

Битола е регулирано согласно Програмата 
за управување со отпад 2020-2022 година во 
надлежност на ЈП “Комуналец“. Истата 
претставува плански документ кој произ-
легува од законските и подзаконски акти од 
Законот за управување со отпад. 

Акција за собирање на пластиката, 
акција за чистење на градот  

Годишни акции за чистење и бесплатно 
собирање на кабастиот отпад на ЈП 
Комуналец од пред домовите на граѓаните 
со точно определување на кој ден каков вид 
на отпад ќе се подигнува. Граѓаните-
домаќинствата кабастиот отпад наменет за 
отфрлање се должни да го отстранат-скла-
дираат во време кое ќе го предвиди ЈП 
Комуналец, пред влезот на куќите односно 
дворовите (за индивидуалните станбени 
домаќинства), додека за колективните стан-
бени домаќинства во непосредна близина на 
станбената зграда - на начин што кабастиот 
отпад нема да го попречува слободното 
движење на пешаците и возилата од една 
страна, како и местото да биде пристапно за 
возилата на ЈП Комуналец да може несме-
тано да го подигне. Вон определениот 
датум и време, како и одлагање на друг вид 
отпад освен кабастиот отпад не е дозволено. 
Општината е должна граѓаните-домаќинс-
твата да ги запознае за датумот и времето, 
како и начинот за правилно одлагање на 
кабастиот отпад. При тоа во координација 
со ЈП, да ги одреди – распореди месните 
заедници и населби каде и во кој ден ќе се 
спроведува акцијата. ЈП Комуналец е дол-
жно одложениот кабаст отпад во одреде-
ните термини целосно да го подигне без 
надомест. 

Редовно мапирање и расчистување на 
дивите депонии и оплеменување на прос-
торот со нови зелени површини и фитнес 
зони. 

Јавен повик за собирање на хавариса-
ните возила на јавни површини  

Поставување на повратни вендинг ма-
шини за рециклирање на пластични 
шишиња и лименки во рамките на 
Проектот РРР - редуцирај, рециклирај, 
реупотреби.  
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Проект #БитолаРециклира. Целта е 
граѓаните на општина Битола да рециклираа 
PET пластични шишиња и лименки, гри-
жејќи се за околината и за животната 
средина за што ќе добијат субвенција од 
страна на Општина Битола за нивната 
грижа. 

 
ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ  
 
Чистење на речните корита на тери-

торија на Општина Битола 
Чистење на речното корито и потпор-

ните ѕидови од кејот на реката Драгор 
кое се организира секоја година од страна 
на Општина Битола во соработка со јавните 
претпријатија ЈП Комуналец и ЈП Ниско-
градба. На места каде коритото на реката е 
пониско да се превземат дејствија за проши-
рување на коритото, подигнување на виси-
ната на потпорните зидови, со цел да не 
настане, прелевање и излевање на реката во 
период на обилни врнежи 

Проект Пречистителна станица  
Континуитет во реализација на Проектот 

за пречистителна станица на град Битола 
Реализација на изработен проект за 

колекторски систем за собирање на отпад-
ните води од домаќинствата и туристичките 
објекти од селото Трново. Овај колекторски 
систем, понатаму, ќе се шири кон остана-
тите делови од селото Трново и Магарево и 
приклучи на веке изградената пречисти-
телна станица. Следува изработка на се-
кундарна мрежа и поставување на приклу-
чоци до домаќинствата од село Трново. За 
отпадните води на хотел Молика се изра-
ботува техничка документација за уште 
една помала пречистителна станица со 
колекторски систем. 

Заштита на почвите и уредување на 
зелените површини 

 
Акција за нови зелени површини, зелени 

скверови како и одржување на постојните 
Продолжување на Проектот Еко офан-

зива 3.  
Изградба на спортско рекреативен 

центар, нов парк во Нова Битола и из-
градба на локални парковски површини 
– паркови во урбаните заедници.  

Подигање на дрвореди на тротоарите, 
паркинзите и вело патеките. 

Отстранување на диво поставените 
гаражи во зоните за колективно дому-
вање, изработка на проектни решенија за 
уредување на истите и трансформација во 
места со исклучителни вредности – 
решавање на паркирањето, но и формирање 
на зелени оази со места за одмор и 
рекреација, детски катчиња... 

 
ЗАШТИТА ОД БУЧАВА  
 
Континуирана изработка на сообраќајни 

проекти за зголемување на безбедноста и 
мобилноста на сообраќајот на сите учесни-
ци, воведување на велосипедски патеки на 
површини каде не постоеле истите.  

Воведување на еднонасoчен сообра-
ќаен режим во централното градско 
подрачје, Воведување на пешачки зони на 
места каде што биле коловозни ленти за 
автомобили - укинување на постоечки 
сообраќајници. 

Насоки за намалување на бројот на во-
зила и нивната фрекфенција низ потесното 
градско јадро. 

Насоки за намалување на брзината на 
движење на возилата оформување на зона 
10 и зона 30 во близина на основни и 
средни училишта како и во потесното 
градско јадро 

Насоки за зголемување на бројот на 
паркинг места за нивна полесна достапност 

 
ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
СВЕСТ 
 
Подигнување на јавната свест со реали-

зација на проекти, организирање на мани-
фестации, одбележување на денови од еко-
лошкиот календар, натпревари, дефилеа, 
работилници со пропаганден материјал и 
слично во соработка со ЈП Комуналец, 
градинки и основни училишта. 

Целта е да ги охрабри луѓето да презе-
маат чекори за заштита на животната сре-
дина и да водат грижа за планетата. 

Одбележување на Светскиот ден на жи-
вотната средина 5ти јуни како еден од 
најзначајните денови за поттикнување на 
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глобалната свест за заштита на животната 
средина. 

 
Во насока на заштита на животната 

средина треба да се напомене и 
реализацијата на капиталните проекти за 
гасификација и топлификација на град 
Битола, кои ќе влијаат врз намалување на 
загадувањето и намалување на трошоците 
за енергија.  

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
ПРЕДВИДЕНИ СО ОВАА 
ПРОГРАМА 
Финансирањето на проектите од оваа 

Програма, се врши од средства на: 
Буџетот на РСМ 
Буџетот на Општина Битола  
Средства на заинтересирани правни и 

физички лица чиишто барања и подрачја на 
интерес се прифатливи за Општината 

Донации 
Меѓународни фондови 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, Годишната Про-

грама може да се менува и дополнува, во 
зависност од стратегијата и потребите на 
Општина Битола. 

За реализација на оваа Програма е 
задолжена Комисијата за човекова околина 
при Советот на Општина Битола, Советот 
на Општина Битола, Градоначалникот на 
Општина Битола и Одделението за 
урбанистичко планирање и заштита на 
животната средина на Општина Битола. 

Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општина Битола. 

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

 
Преглед на потребните финансиски средства од Буџетот на Општина Битола согласно 

Програма за животна средина за 2022година 
 

 Програма за животна средина Буџет: 3 000 000,00 денари 

1. Изработка на Зелен Катастар 500 000,00 денари 
2. Изработка на ЛЕАП 400 000,00 денари  
3. Ажурирање на Кастар на загадувачи 100 000,00 денари  
4. Набавка на вендинг машини 2 000 000, 00 денари  
 Субвенции Буџет: 5 000 000,00 денари 
1 Субвенционирање за набавка на велосипеди  1 000 000,00 денари 
2 Субвенционирање на чистење на оџаци 300 000,00 денари 
3 Субвенционирање на колективни згради за 

поставување на енергетски ефикасни фасади 
3 000 000,00 денари 

4 Субвенционирање на колективни згради за 
уредување на дворните места  

700 000,00 денари 

 Капитални инвестиции  
1 Набавка на опрема за видео наздор на јавни 

површини 
 1 500 000,00 денари 

 Вкупен буџет 9 500 000, 00 денари 
 

Бр.09-156/26                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.                   на Советот на Општината 
Б и т о л а                          Габриела Илиевска 
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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 на Оперативниот план и 
Програма за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

Општина Битола во 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
спроведување на превентивна систематска 
дератизација на канализациониот систем, 
јавна депонија Мегленци, дивите депонии и 
ѓубришта на Општина Битола во 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 

Програма за спроведување на 
превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

Општина Битола во 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализа-

циониот систем, јавна депонија Мегленци, 
дивите депонии и ѓубришта на Општина 
Битола во 2022 година 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
контрола и уништување на комарците на 
територијата на Општина Битола за 2022 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на 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 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2022 година 
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1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 
Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 на Општина 

Битола за култура во 2022 година  

1. Ја објавувам Програмата на Општина 
Битола за култура во 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 5 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 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
на Општината Битола за култура во 2022 

година 

1. ВОВЕД 
Со донесување на системските закони 

кои се однесуваат на локалната самоуправа, 

а во контекст на процесот на децентрали-
зација, општините добиваат и надлежност 
која се однесува на задоволување на култур-
ните права и потреби на граѓаните. Опш-
тинските културни активности и актив-
ностите на локалните културни установи и 
здруженија на граѓани во непосреден кон-
такт со граѓаните многу попрецизно ќе ги 
откријат нивните културни потреби и 
формите за нивно задоволување, со што ќе 
го направат културниот живот во Опш-
тината побогат, поразновиден, подинамичен 
и поквалитетен. 

 
2. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
 
Предмет на оваа Програма се актив-

ностите што ќе се реализираат во 2022 
година, а преку кои што ќе се имплемен-
тираат надлежностите на Општина Битола 
во областа на културата и ќе се дефинира 
локалниот интерес во културата. 

 
3. ЦЕЛИ / ПРИОРИТЕТИ НА 

ПРОГРАМАТА 
 
3.1 Основни цели / приоритети 
Основни цели на Програмата на Опш-

тина Битола од областа на културата: 
 
1. Доближување на културата до сите 

граѓани. 
 
Преку оваа цел треба да им се овозможи 

на сите граѓани на Општина Битола 
рамноправно да учестуваат како творци и 
како корисници, во културата и во кул-
турните случувања. 

 
2. Поттикнување на современото тво-

рештво, со посебен фокус на културните 
потреби на младите. 

 
Земајќи ја во обзир перспективата на 

културниот развој, особен фокус ќе биде 
ставен на обезбедувањето материјални 
претпоставки за творештво и задоволу-
вањето на културните потреби на младите. 
Ќе се поддржуваат и ќе се охрабруваат 
истражувањата и потребата по нови изразни 
средства, ќе се подржуваат експериментите 
и користењето нови медиуми на естетска 
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експресија, како и проектите и установите 
што се занимаваат со продукција и ширење 
на културни содржини и вредности за 
младата популација. 

Подршка на талентирани ученици и 
студенти 

 
3.2 Специфични цели / приоритети 
Промовирање на европски вредности 
Стимулирање на креативното творештво 

и изразување на младите 
Развивање на натпреварувачки дух кај 

младите 
Интерактивно искуство кај младите 
Поддршка на визуелната уметност 
Соработка со уметници-креативци од 

Општина Битола 
Унапредување на соработката со нацио-

налните институции од областа на култу-
рата 

Инклузија на деца со посебни потреби во 
областа на културата 

 
4. ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 

КУЛТУРАТА КАКО РЕСУРС ЗА 
РАЗВОЈ 

 
Според новите концепции културата се 

третира како развој. 
За да може културата да го облагородува 

и да го подига квалитетот на живот, за да 
биде елемент и орудие на општествениот 
развој, неопходно е самата постојано да се 
ревитализира и да се развива, за да може да 
обезбеди духовна и економска репродук-
ција. Културата и творештвото не можат во 
целост да ја обезбедуваат својата економска 
репродукција на пазарот. Прво , заради тоа 
што голем број културни дејности (заштита 
на спомениците на културата, библиоте-
карство, кинотечна и музејска дејност) по 
својата природа се непрофитни и второ, 
нашиот пазар е мал и ограничен и не може 
од продажба на културни производи да се 
оствари доволен профит кој би ја обез-
бедувал економската репродукција на 
културата.  

Искористувањето на културата како ре-
сурс за развој, претпоставува дека таа нема 
да се однесува само на интимниот свет на 
уметноста. Културата, како начин на жи-
веење, е и човеков однос кон другите, кон 

животната околина и кон природата. Брзите 
промени предизвикани од научно-техно-
лошката револуција и од индустријализа-
цијата, потоа непромислената урбанизација 
и демографските промени, како и некон-
тролираното искористување на природните 
богатства, доведе до ерозија на животната 
средина. На фонот на еколошките иниција-
тиви кои се залагаат за ревитализација на 
животната средина, оваа програма ќе пот-
тикнува акции за нивна надградба и 
естетизација на просторот, преку оживува-
ње на старите градски јадра, преку освоју-
вање на нови простори за културни слу-
чувања, преку опустошените рурални сре-
дини, преку хортикултурно уредување и тн. 

Проширувањето на подрачјето на култу-
рата ќе се одвива и низ развојот на култур-
ниот туризам. Со културниот туризам се 
афирмира и промовира културното наслед-
ство на домашната и на странската публика, 
а поврзувајќи се со една економска дејност, 
културата ќе остварува финансиска добив-
ка, ќе се потпомага себеси и својот развој, а 
ќе се остварува и меѓународната афирма-
ција на земјата и општината. Ќе се создадат 
услови кои ќе го олеснат социо-економ-
скиот развој на нашата општина, преку 
искористување на културното наследство, а 
ќе се создадат економски гранки кои ќе се 
базираат на културата, ќе се зголеми ефи-
касноста на локалната власт – општината во 
управувањето со културното богатство, пре-
ку воспоставување заеднички активности, 
здружување и партнерство помеѓу јавниот и 
приватниот сектор, што ќе создаде соодвет-
ни локални и развојни стратегии, развивање 
на менаџмент на локално ниво, подобру-
вање на состојбата и презентацијата на 
културата и културното богатство. 

Економската основа и материјалните 
претпоставки на културниот развој ќе се 
прошируваат и со обезбедување вонбуџет-
ски извори на финансирање: успешни до-
машни и странски компании, меѓународни 
фондации што финансираат културни 
проекти, спонзорства. 

 
Ви ја доставуваме на Ваше внимание и 

разгледување предог Програмата за актив-
ности во областа на културата на Општи-
ната Битола за 2022 година. 
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ПРОЕКТИ И АКТИВНОСТИ НА 
ПРОГРАМАТА 

 
- Во текот на 2022 година ќе се органи-

зираат следниве настани: 
 
4-ти ноември - Ден на ослободувањето 
на Битола кој се одбележува со Програма 
од неколку денови со повеке културно 
уметнички и спортски активности кои се 
одвиваат на повеке локации низ Битола. 
Време на реализација :Ноември 2022 
година 
Буџет: 1 000 000 денари 
 
ИФФК „Брака Манаки“ – Интернацио-
налниот Фестивал на Филмската Камера 
„Брака Манаки“ се одржува 
традиционално веке 41 годинa. 
Време на реализација: Септември 2022 
година 
Буџет: 400 000 денари и хотелско 
сместување за фестивалските гости 
 
„Интерфест“ - Интернационален Фести-
вал на сериозна музика 
Време на реализација: Октомври 2022 
година 
Буџет: 260 000 денари 
 
„Илинденски денови“ – Интернацио-
нален Фестивал на традиционални народ-
ни песни и игри. 
Време на реализација: Јули 2022 година 
Буџет: 600 000 денари 
 
„Мал битолски Монмартр“ – Детско 
ликовно студио  
Време на реализација: Мај 2022 година 
Буџет: 300 000 денари 
 
„Камера 300“- Фестивал на краткоме-
тражен аматерски документарен филм. 
Време на реализација: Ноември 2022 
година 
Буџет: 100 000 денари 
 
Денот на Европа - Секоја година се 
одбележува со пригодна програма во 
соработка со Делгација на ЕУ во Северна 
Македонија и училиштата од нашиот 
град. 

Време на реализација:Мај 2022 година 
Буџет: 120 000 денари 
 
Чествување на патронот на Битола Св. 
Нектариј Битолски 
Време на реализација: Декември 2022 
година 
Буџет: 100 000 денари 
 
Чествување на 8 септември – Со при-
годна програма се чествува независноста 
на Северна Македонија 
 
Битола отворен град – Интернацио-
нален младински арт фестивал 
Време на реализација: Јуни 2022 година 
Буџет: 600 000 денари 
 
Фестивал на монодрама - Театарски 
претстави 
Време на реализација: Мај 2022 година 
Буџет: 130 000 денари 
 
Шекспир Фестивал- Интернационален 
театарски фестивал со учесници од 
Европа и светот. 
Време на реализација: Јуни 2022 година 
Буџет: 600 000 денари 
 
 Фестивал на музиката од светот 
 Време на реализација: Ноември 2022 
година 
 Буџет: 100 000 денари 
 
Си-До - Детски музички фестивал 
Време на реализација: Мај 2022 година 
Буџет: 100.000 денари 
 
Тра – Ла -Ла - Детски музички фестивал 
Време на реализација: Август 2022 
година 
Буџет: 100.000 денари 
  
 Фестивал на староградска музика – 
Фестивал во старата битолска чаршија 
 Време на реализација: Јули 2022 година 
 Буџет: 140.000 денари 
  
Светски ден на џезот -  
Реализација во месец април 2022 година 
 Буџет: 150.000 денари 
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Чествување на коледе -  
Време на реализација: Месец Јануари 
2022 година 
Буџет: 150.000 денари 
 
Широк сокак во бело – Интернацио-
нален фестивал 
Време на реализација: Месец август 2022 
година 
Буџет: 500.000 денари 
 
Нова Година-Организиран дочек на 
Нова Година на плоштад со пригодна 
програма. 
Буџет: 1.200.000 денари 
 
Денот на планетата Земја - Пренесу-
вање на порака за здрава и еколошки 
чиста средина преку културна манифес-
тација 
  
Соработка меѓу Општина Битола и 
збратимените градови (од други др-
жави) во областа на културата- Граде-
њето на пријателство помеѓу општините 
е основа за воспоставување на блиска 
соработка во повеќе области од интерес 
на граѓаните кои живеат на подрачјето на 
тие општини. Ќе се оствари соработка во 
културата помеѓу овие општини кои веќе 
имаат потпишано протоколи за збрати-
мување и соработка. 
 
Културни активности и манифестации 
– Покрај веке постоечките културни ма-
нифестации, секогаш постои можност за 
создавање нови културни манифестации, 
сè со цел да се збогати културното жи-
веење во нашиот град (општината). 
Општина Битола ги прифака сите идеи 
кои придонесуваат за промовирање на 
градот и културата. 
Време на реализација: во текот на цела 
календарска година 
 
Соработка со ЈОУ КИЦ – Културен и 
информативен центар Битола 
Поддршка на програма со културни 
настани за 2022 гопдина 
Време на реализација: Цела година 
Буџет: 1.000 000 
 

Регионална соработка - Општина Би-
тола ја зајакнува релацијата и ја продла-
бочува соработката со другите општини 
во реализирање на проекти во регио-
нална соработка . 
 

Поддршка на млади таленти и самос-
тојни уметници  
 

Саеми – Презентација на општината 
Битола на саеми во земјата и странство. 
 

Соработка со уметници и организи-
рање работилници - Се однесува на 
соработка на сите видови уметници и 
нивни здруженија и установи на локално 
ниво, од сите видови уметност, како и 
негување на фолклорот, занаетчиството и 
слични културни врдности. 
 

Печатење на општински рекламен 
материјал, кој не е опфатен во прет-
ходните точки, а произлегол како по-
треба во текот на 2021 година. 
 
За одредени активости што не се содр-

жани во Програмата, а за кои што Советот 
на Општина Битола, на предлог на Градона-
чалникот, ќе процени дека по својата ак-
туелност и квалитет предизвикуваат поши-
рок јавен интерес, ќе бидат предвидени 
дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Општина Битола. 

 

Прегледот на потребните финансиски 
средста за реализација на Програмата е 
составен дел на оваа програма. 

 
ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА 
 

Освен со финансиски средства Општина 
Битола културните манифестации (за кои ќе 
смета дека се во интерес на пошироката 
јавност) ќе ги помага и со: 

 

Доделување награди и признанија 
Обезбедување на техничка и друга 
помош 
Учество на промотивни и протоколарни 
средби 
 

По завршувањето на проектите секој 
реализатор е должен до Општина Битола да 
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достави Извештај за реализација на одо-
брените средства. 

 

Напомена: Планираните средства ќе се 
користат само за програмски активности 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирањето на културните активн-
ости утврдени со оваа Програма во износ од 
14.700 000 денари (К4 14 700 000 денари) е 
предвидено со Буџетот на Општина Битола 
за 2022 година. 

 
Програма 
за култура 

Ставка Опис на 
ставката 

Планирани 
средства 

К4 425990 Други 
договорни 
услуги 

3.500 000 

К4 426990 Други 
оперативни 
расходи 

6.500 000 

К4 464990 Разни 
трансфери 

4.700 000 

  Вкупно 14.700 000 
 
Структурата на поединечните трошоци 

во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе ја определува Комисија составена од 
општинската администрација и стручни 
лица, а истите ќе бидат одобрени од Градо-
началникот, врз основа на прибирање пону-
ди за соодветни културни настани. 

Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола 

Градоначалникот на Општина Битола се 
грижи и го обезбедува спроведувањето на 
оваа Програма. Комисијата за култура на 
Советот на Општина Битола дава иници-
јативи и мислења во врска со оваа Про-
грама. За утврдената годишна Програма и 
за финансиските средства за нејзина реали-
зација Општина Битола и носителите на 
проектите – корисниците на средствата од 
Буџетот на Општина Битола за 2022 година 
склучуваат договори. 

Оваа Програма влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-156/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

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 јавни 
дејности (образование) во Општина 

Битола за 2022 година  

1. Ја објавувам Програмата за јавни 
дејности (образование) во Општина Битола 
за 2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 157 и член 
158 од Законот за основно образование 
(„Сл.весник на РСМ бр.161/19 и 229/20“), 
член 101, 101а и 102 од Законот за средно 
образование („Сл.весник на РМ 
бр.44/95...30/16) 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 27.12.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за јавни дејности (образование) во 

Општина Битола за 2022 година 

Врз основа на член 157 и член 158 од 
Законот за основно образование и член 101, 
101-а и 102 од Законот за средно образо-
вание со програма се уредуваат изворите на 
средствата и наменското трошење на истите 
согласно законските прописи кои ја 
регулираат оваа материја. 

За програмата Н1 – основно образование 
во буџетот на Општина Битола за 2022 
година се издвоени вкупно 44.578.680 де-
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нари, од кои 31.715.171 денари за кому-
нални услуги, греење, комуникација и 
транспорт, 970.000 денари за материјали и 
ситен инвентар, 893.509 денари за поправки 
и тековно одржување, 10.700.000 денари за 
договорни услуги и 300.000 денари за други 
тековни расходи.  

Додека од Министерство за образование 
како дотации за Н1 – основно образование 
се издвоени вкупно 429.660.000 денари, од 
кои 427.941.511 денари за за плати и надо-
местоци и 1.718.489 денари за електрична 
енергија  

За програмата Н1 – основно образование 
како расходи од самофинансирачки актив-
ности испланирани се вкупно 9.217.300 
денари. 

На сметката донации за програма Н1 – 
основно образование испланирани се 
вкупно 14.744.448 денари. 

За програмата Н2 – средно образование 
од Министерство за образование и наука 

како дотации се издвоени вкупно 
274.000.000 денари од кои 206.320.406 
денари се за плати и надоместоци, 
21.335.000 денари за комунални услуги, 
греење, комуникација и транспорт, 
2.220.000 денари за материјали и ситен 
инвентар, 2.960.000 за поправки и тековно 
одржување, 31.975.000 за договорни услуги, 
1.122.600 денари за други тековни расходи, 
3.040.000 денари за разни трансфери, 
1.506.825 денари за купување на опрема и 
машини и 3.520.169 денари за други гра-
дежни објекти. 

За програмата Н2 – средно образование 
како расходи од самофинансирачки актив-
ности испланирани се вкупно 12.351.400 
денари. 

На сметката донации за програма Н1 – 
основно образование испланирани се 
вкупно 24.042.504 денари. 

 

 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  
Програмата јавни дејности (образование ) во Општина Битола за 2022 година 

р.бр. Програма Ставка Опис Буџет Дотации 
1 Н1 401130 Основни плати  284.729.912 
2 Н1 401310 Персонален данок на доход од плата  23.993.612 
3 Н1 402110 Основни придонеси за ПИО  79.940.513 
4 Н1 402210 Основни придонеси за здравство  32.004.451 
5 Н1 402220 Основен придонес за професионално заболување  2.137.957 
6 Н1 402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување  5.135.066 
7 Н1 421110 Електрична енергија 8.971.511 1.718.489 
8 Н1 421120 Водовод и канализација 2.080.000  
9 Н1 421130 Ѓубретарина 1.597.000  
10 Н1 421190 Други комунални такси и услуги 157.000  
11 Н1 421220 Дрва 2.477.980  
12 Н1 421240 Течни горива 15.734.680  
13 Н1 421390 Други трошоци за комуникација 697.000  
14 Н1 423710 Средства за одржување на хигиена 970.000  
15 Н1 424210 Одржување на згради 593.509  
16 Н1 424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 200.000  

17 Н1 424420 Поправки и одржување на софтверска и 
хардверска опрема 100.000  

18 Н1 425760 Превозни услуги во образованието 10.700.000  
19 Н1 426410 Објавување на огласи 300.000  
   Вкупно: 44.578.680 429.660.000 
      

1 Н2 401130 Основни плати  137.162.496 
2 Н2 401310 Персонален данок на доход од плата  11.388.242 
3 Н2 402110 Основни придонеси за ПИО  38.788.150 
4 Н2 402210 Основни придонеси за здравство  15.474.144 
5 Н2 402220 Основен придонес за професионално заболување  1.031.559 
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6 Н2 402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување  2.475.815 
7 Н2 421110 Електрична енергија  5.100.000 
8 Н2 421120 Водовод и канализација  2.100.000 
9 Н2 421130 Ѓубретарина  1.215.000 
10 Н2 421190 Други комунални такси и услуги  155.000 
11 Н2 421220 Дрва  45.000 
12 Н2 421240 Течни горива  12.200.000 
13 Н2 421390 Други трошоци за комуникација  200.000 
14 Н2 421440 Транспорт на луѓе  320.000 
15 Н2 423110 Канцелариски материјали  420.000 
16 Н2 423610 Наставно-образовни помагала  480.000 
17 Н2 423710 Средства за одржување на хигиена  540.000 
18 Н2 423720 Материјали за разни поправки  430.000 
19 Н2 423810 Ситен инвентар  350.000 
20 Н2 424210 Одржување на згради  1.960.000 
21 Н2 424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  230.000 

22 Н2 424420 Поправки и одржување на софтверска и 
хардверска опрема  400.000 

23 Н2 424440 Поправки и одржување на друга опрема  370.000 
24 Н2 425490 Други здравствени услуги  865.000 
25 Н2 425760 Превозни услуги во образованието  30.500.000 
26 Н2 425970 Консултантски услуги  340.000 
27 Н2 425990 Други договорни услуги  270.000 
28 Н2 426310 Семинари и конференции  310.000 
29 Н2 426410 Објавување на огласи  420.000 
30 Н2 426990 Други оперативни расходи  392.600 
31 Н2 464990 Други трансфери  3.040.000 
32 Н2 480140 Купување на информатичка и видео опрема  1.055.913 
33 Н2 480190 Купување на друга опрема  450.912 
34 Н2 482930 Реконструкција на други објекти  3.520.169 
   Вкупно:  274.000.000 
 
 
 

Програмата овозможува буџетско 
следење, транспарентност и ефикасност на 
обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

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

Оваа Програма влегува во сила со 
донесувањето, а ќе се обајви во Сл.Гласник 
на Општина Битола и ќе се применува до 
крајот на годината, односно до донесување 
на Програмата за 2023 година. 
Бр.09-156/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

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 

активностите во областа на спортот и 
младите во Општината Битола за 2022 

година 

1. Ја објавувам Програмата за актив-
ностите во областа на спортот и младите во 
Општината Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 6 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 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за активностите во областа на спортот и 
младите во Општината Битола за 2022 

година  

ВОВЕД 
Спортот претставува секоја форма на 

физичка активност преку повремени и/или 
организирани учества и цели кон изразу-
вање и подобрување на физичката подгот-
веност и менталната благосостојба, создава 
социјални врски или пак постигнува резул-
тати во натпреварување на сите нивоа. 
Спортот придонесува за личен и социјален 
развој преку креативни активности, рекреа-
тивни ангажмани и градење на здрави 
животни навики кај индивидуите, а особено 
оваа активност помага за физичка и мен-
тална благосостојба кај младите луѓе. 

Нашата визија е да се унапреди родовата 
рамноправност во спортот како на локално 
така и на државно ниво. Сметаме дека во 
блиска иднина Општина Битола во своите 
програми, стратегии како и преку низа 
други мерки треба да овозможи подеднакво 
вклучување на женските спортисти исто 
како и машките спортисти и да се создадат 
оптимални услови за спортување како на 
едните така и на другите. Потребно е пос-
тојано да се следат и идентификуваат 
можностите за влијаење на политиките на 
локално и национално ниво, подготвување 
на препораки за надминување на родовата 
дискриминација во спортот и подобрување 

на домашната законска легислатива и 
стратешките документи. 

Меѓу нашите цели исто така се и воспо-
ставување на дијалог помеѓу општината и 
младите и институционален развој за 
прашањата поврзани со нив при што се 
продлабочува начинот на вклучување на 
младите во локалната заедница. 

 
Законски рамки според кои се 
подготвува самата програма 
 
Програмата за активностите во областа 

на спортот и младите во Општина Битола за 
2022 е направена врз основа на основните 
одредби од Законот за спорт и Законот за 
локална самоуправа. Во областа на спортот 
надлежностите на општините во смисла на 
овој закон, се: 

- развојот на масовниот спорт и рекреа-
тивните активности на граѓаните, опфатен 
во програмите на спортските и спортско 
рекреативните клубови, во реализација на 
училишниот и студентскиот спортски сис-
тем, спортот за сите, а особено спортско-
рекреативните активности на лица со 
посебни потреби; 

- организирање на спортски приредби и 
манифестации, поддржување на систем на 
натпревари на општинско ниво, во одредени 
спортови и категории, поддржување на тра-
диционалните спортски натпревари и мани-
фестации, од национален и меѓународен 
карактер, поддржување на училишниот и 
студентскиот систем на натпревари, сис-
темот на манифестации и форми на натпре-
вари за лица со посебни потреби, како и 
масовните спортско-рекреативни активнос-
ти на граѓаните; 

- одржувањето и изградбата на објекти за 
спорт, утврдување на мрежата на спорт-
ските објекти, нивно класифицирање, 
одржување, користење и опремување, пла-
нирање и изградба на современи спортски 
објекти и определување на рекреативни 
зони за масовно спортување; 

- поддршка и унапредување на спортот, 
спортските клубови и професионалните 
спортски клубови регистрирани на под-
рачјето на општините; 

- поддржување на општинските сојузи, 
како највисока форма на организирање, 
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искажана во сублимирање на активностите 
и потребите на спортските клубови на 
подрачјето на општината, обезбедувајќи 
просторни, материјални и кадровски услови 
за нивно функционирање. 

Спортот е дел и од Уставот каде во член 
47 став 5 се вели „Републиката ги поттик-
нува и помага техничката култура и спортот 
“, следствено на тоа спортот треба да биде 
непроменлив сегмент од развојот на секоја 
генерација. 

Програмата за активностите во областа 
на спортот и младите во Општина Битола за 
2022 е направена и врз основа на младинско 
учество и младински политики. Цел на овој 
закон е да обезбеди: 

- креирање и спроведување на политика 
на млади на сите нивоа преку повеќе 
секторски пристап, поаѓајќи од потребите и 
интересите на младите; 

- зајакнување на учеството на младите во 
процесите на креирање на политики за 
млади, активно информирање, промоција и 
заштита на интересите на младите, како и 
зајакнување на свеста за важноста на мла-
дите и нивната општествена улога; 

- промовирање меѓугенерациско парт-
нерство за поддршка на учество на младите 
во процесот на донесување на одлуки и 
политики; 

- поддршка и унапредување на младин-
ското организирање; 

- поттикнување на структурен дијалог на 
национално и локално ниво; 

- поттикнување на волонтерство, младин-
ски активизам и младинската работа и 

- поттикнување на личен, професионален 
и социјален развој кај младите. 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
Главни цели на програмата за активности 

во областа на спортот и младите во Опш-
тина Битола за 2022 е афирмирање на Опш-
тина Битола како развиена спортска опш-
тина која создава услови за развој и поддр-
шка на програмите за спорт и спортско-
рекреативните активности. 

Општината преку организациската поста-
веност на активностите во областа на 
спортот ќе придонесе за зголемување на 
опфатот со спорт на младите, жените и на 

лицата со посебни потреби. Младите голем 
дел од своето време го поминуваат гледајќи 
телевизија или пред компјутер, каде нес-
весно се подложени на делување кое дове-
дува до негативен одраз врз повеќе сег-
менти од нивниот живот. Одговорност на 
општината е да се грижи за позитивно насо-
чување на младите луѓе и нивно образување 
кон градење позитивни навики во однос на 
нивното целовкупно општествено делување, 
а со тоа и превенција од денешните пороци. 

Реализацијата на програмите и проектите 
во делот на развој на спортско-рекреатив-
ните активности односно „Спорт за сите“ ќе 
придонесат поголема масовност и можност 
на граѓаните за учество и стекнување на 
основните спортски вештини како што се 
моториката, спортското здравје итн.  

Преку организирањето на систем на нат-
превари и други спортски манифестации ќе 
се создаваат услови за настапи во земјата и 
во странство на наши истакнати спортисти 
и на млади спортски надежи како и развој и 
поддршка на програмите за спорт и рекреа-
ција на лицата со инвалидитет и лицата со 
интелектуална попреченост и пречки во 
развојот.  

Општина Битола преку поддршка на вак-
ви спортски настани во иднина ќе придо-
несе за популаризација на спортот и дос-
тојно репрезентатирање на можностите и 
потенцијалите на општината.  

 
МЕТОДОЛОГИЈА  
 
Спортските натпревари и манифестации 

ги организираат и реализираат спортските 
клубови/здруженија и националните спорт-
ски федерации. Спортски манифестации 
можат да организираат и други правни лица 
што вршат дејност спорт, физички и правни 
лица, установи и претпријатија во областа 
на воспитанието и образованието, угости-
телството и туризмот, под услови утврдени 
со Законот за спорт. 

Вреднувањето на доставените програми 
се одредува врз основа на: 

- остварени спортски резултати (клубови 
кои што се натпреваруваат во највисоките 
лиги на натпревари или клубови кои што 
имаат индивидуални спортисти со остварен 
висок пласман: прво, второ или трето место 
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на официјалните Европски и Светски Пр-
венства ) 

- број на учесници во активностите или 
манифестациите во поднесените програми и 
проекти 

- број на жени кои се вклучено во спорт-
ските активности  

- број на лица со посебни потреби кои се 
вклучени во спортските активности 

- број на земји учеснички  
- манифестацијата да е во календарот на 

спортската федерација 
- манифестацијата да е во календарот на 

меѓународната спортска асоцијација, со ста-
тус и категорија на меѓународен натпревар 
и сл. 

Апликантот за добивање на финан-
сиски средства од Програмата за актив-
ности во областа на спортот и младите во 
Oпштина Битола може да аплицира само 
за една активност од Програмата (јавен 
повик, манифестација, дополнителна ак-
тивност итн.).  

Доколку ист апликант се јавува во по-
веќе од еден спортски клуб/здружение 
тогаш се евалуира спортскиот клуб/здру-
жение со повисоките резултати, а во 
одредувањето на висината на добивање 
на финансиски средства се зема во пред-
вид и дополнителниот ангажман на апли-
кантот. 

Вредности и принципи на програмата за 
активности во областа на спортот и младите 
во општина Битола за 2022 година 

 
Основи вредности и принципи врз кои се 

темели Програмата за активности во облас-
та на спортот и младите во Општина Битола 
за 2022 се:  

Одговорност - работење во согласност 
со законската регулатива, организирање на 
сите аспекти во насока на долгорочен развој 
и унапредување на спортот како и конти-
нуирано создавање услови за спортување. 

Развој - континуирана поддршка на 
спортските клубови/здруженија за реализа-
ција на програмите и проектите и создавање 
на можности за омасовување на спортот и 
зголемување на бројот на спортисти кои се 
занимаваат со спортски активности на сите 
нивоа како и унапредување на инфраструк-

турните капацитети за подобрување на 
условите за тренинг. 

Транспарентност - отворен пристап кон 
сите апликанти и учесници тангирани од 
програмата, транспарентно и одговорно 
управување со финасиските средства. 

Еднаков третман - општина Битола во 
својата Програма почитува еднаков третман 
на сите чинители. Да се осигураат, во рам-
ките на своите одговорности, дека жените и 
мажите, момчињата и девојчињата како и 
лицата со посебни потреби имаат еднакви 
можности и достапност за спортување и 
рекреација до сите спортски објекти. 

Пристапност до објектите за спорт - 
општина Битола на спортистите им овозмо-
жува користење на спортските сали за 
спортски тренинзи без надомест и тоа во 
професионалниот спорт кај оние кои што се 
натпреваруваат во највисоките првенствени 
лиги, а кај аматерскиот спорт на спортски 
клубови/здруженија кај кои поединци имаат 
остварено највисоки спортски резултати од 
официјални Европски и Светски Првенства 
(I, II III место) и тоа признати од нацио-
налните спортски федерации во континуи-
тет од неколку години. 

Промоција - спроведување кампања за 
промоција на спортот помеѓу младите луѓе 
како фактор за здрав и квалитетен живот. 
Активација на младите и зголемување на 
обемот на вклучување во спортски актив-
ности во нивното слободно време. 

 
Активности за реализација на 
Програма за активности во областа на 
спортот и младите во Oпштина Битола 
2022 година 
 
Програмата за активности во областа на 

спортот и младите во Oпштина Битола се 
определува со усвојувањето на буџетот од 
страна на Совет на Општина Битола со 
вкупна вредност 37,800,000.00 денари од 
општина Битола. 

Оваа Програма и активностите во неа ќе 
се дополнуваат согласно потребите кои ќе 
произлезат во тековната 2022 година, но 
активностите кои што се предвидени во неа 
се одделени во пет основни ставки, како 
што следува: 
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Програмата за активностите во областа 
на спортот се состои од активности за : 

Поддршка и унапредување на спортот, 
спортските клубови/здруженија и инди-
видуални спортисти кои егзистираат на 
подрачјето на Општина Битола.  
Општина Битола ќе ги поддржува актив-

ностите на спортските клубови и индиви-
дуални спортисти регистрирани на подра-
чјето на Општина Битола преку објавување 
на Јавен повик за доделување на финан-
сиски средства од Буџетот на општина 
Битола на спортски здруженија и спор-
тисти, а средствата ќе се доделуваат соглас-
но Методологија за определување на крите-
риуми за доделување на финасиска помош 
на спортски здруженија и индивидуални 
спортисти од буџетот на Општина Битола. 

 
Поддршка и развој на училишен спорт со 
реализирање на спортски активности и 
систем на натпревари на учениците. 
Во насока на унапредување на училиш-

ниот спорт општина Битола ќе ги финан-
сира програмите, проектите и спортските 
активности на учениците и на младината, со 
посебен акцент на реализирање на спортски 
активности и натпревари на учениците од 
основните и средните училишта на подра-
чјето на општина Битола како и универ-
зитетскиот спорт. 

 
Поддршка на рекреативни активности на 
граѓаните и рекреативни активности на 
лица со посебни потреби.  
Општина Битола ќе поддржува програми 

и проекти за масовен рекреативен спорт на 
граѓаните и на лицата со посебни потреби 
во општината. Рекреативниот спорт треба 
да му овозможи на секој граѓанин согласно 
неговите потреби и можности активно вклу-
чување во спортскиот живот на општината. 

 
Поддршка на традиционални манифес-
тации, хуманитарни манифестации и ма-
нифестации од особен интерес на 
општина Битола. 
Општина Битола ќе ги финансира мани-

фестациите од локален, регионален, нацио-
нален и меѓународен карактер кои се во ин-
терес на развојот на спортот во општината 
со цел зачувување на континуитетот 

Поддршка на дополнителни програми и 
проекти на останати спортски органи-
зации и спортски друштва кои се од 
интерес на Општина Битола. 
Општина Битола ќе ги поддржува профе-

сионалните акционерски друштва кои ја 
претставуваат општината на меѓународната 
спортска сцена, спортско-рекреативни ак-
тивности на лица со посебни потреби, 
женски спортски здруженија како и спорт-
ски здруженија/клубови кои се натпревару-
ваат во колективни спортови во државните 
лига натпревари. 

 
Предлог Мерки: 
Изготвување на Стратегија за спорт  
Стратегијата за спорт ќе предвиди кон-

кретни чекори и насоки за развој на спор-
тот, врз основа на дефинираната страте-
гијата понатаму ќе се овозможи многу по-
голема ефикасност и координација на раз-
личните институции одговорни за реализа-
ција на мерките предвидени во оваа стра-
тегија кои треба редовно и целосно да ја 
следат состојбата со развојот на спортот. 
Потребна е евалвација на вложените сред-
ства наспрема резултатите и бројот на вклу-
чени спортисти и дефиниран стратешки 
план за користење на финансиските сред-
ствата на локалната самоуправа кои во 
иднина треба да се насочуваат кон масовни 
спортови за младите и граѓаните, а поретко 
за професионалните спортови. 

 
Изготвување на Стратегија за млади 
Стратегијата за млади на Општина 

Битола ќе предвиди конкретни чекори за 
развој на младинскиот сектор во општината 
со цел истиот да биде платформа за пого-
лемо учество на младите во сите локални 
процеси. Во рамките на оваа стратегија се 
предвидува вклучување на граѓанскиот 
сектор во креирањето на локалните поли-
тики, вклучително и во планирање и изра-
ботка на стратешките документи во области 
во надлежност на локалната самоуправа. Со 
оваа стратегија општина Битола има за цел 
да го унапреди вклучување на граѓанскиот 
сектор во процесите на планирање, спро-
ведување и следење на локалните политики.  
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Носители на мерките предвидени во 
Програмата се општина Битола, Агенција за 
млади и спорт, Министерство за образо-
вание и наука, Владата, единиците на ло-
кална самоуправа, спортски федерации, 

МОК, Факултет за физичко образование, 
спорт и здравје, образовни институции, 
граѓански организации, бизнис сектор. 

 

 
 
 

 Активност Одго-
ворни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

1. ЈАВЕН ПОВИК 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина Битола ќе 
ги поддржува 
активностите на 
спортските клубови/ 
здруженија 
регистрирани на 
подрачјето на 
општина Битола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина Битола ќе 
ги поддржува и 
индивидуалните 
спортисти кои со 
своите резултати 
достојно ја 
претставуваат 
општината на 
репрезентативно 
ниво 

Општина 
Битола 
Комисија 
за млади и 
спорт 
Комисија 
за 
финансии 
и буџет 

Објавување на Јавен повик 
за доделување на 
финансиски средства од 
Буџетот на општина Битола 
за спортски 
клубови/здруженија. 
Критериумите за висината 
на финансиските средства ќе 
ги одреди Комисијата за 
млади и спорт од Совет на 
општина Битола и 
Комисијата за евалуација на 
барања за финансиски 
средства од општинската 
администрација 
Поддршката треба да се 
заснова врз основа на реални 
параметри и потврдa од 
страна на матичните 
национални федерации во 
која членува. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Објавување на Јавен повик 
за доделување на 
финансиски средства од 
Буџетот на општина Битола 
за индивидуални спортисти. 
Критериумите за висината 
на финансиските средства ќе 
ги одреди Комисијата за 
млади и спорт од Совет на 
општина Битола и 
Комисијата за евалуација на 
барања за финансиски 
средства од општинската 

Општина Битола обезбедува 
финансиска поддршка за 
реализација на програмите 
на спортските 
клубови/здруженија.Поднос
ителот на програмата треба 
да достави: 
- програма или проект за 
активностите во областа на 
спортот кои што ги 
планираат да ги остварат во 
тековната година 
- извештај за финансиските 
средства доколку им биле 
доделени во претходната 
година ( пропратна 
документација за 
потрошените средства) 
- финансиски план и 
динамичен план за 
користење на средствата 
- спортскиот 
клуб/здружение треба да 
биде регистриран согласно 
Законот на здруженија 
(тековна состојба не постара 
од 6 шест месеци) 
- бројот на спортисти и 
спортски екипи кои што ќе 
настапат согласно 
програмата 
- доказ дека активно 
учествува во 
натпреварувањата кои се 
организирани од 
програмите на соодветните 
спортските федерации при 
Агенцијата за млади и спорт 
согласно Законските 
регулативи. 
- здружението да биде со 
седиште во општина Битола 
 
 
Општина Битола обезбедува 
поддршка за постигнатите 
спортски резултати на 
индивидуалните спортисти. 
Право на финансиски 
средства (стипендија) 
имаат: 
- секој ученик или ученичка 
жител или жителка на 
Општина Битола 
-редовен или вонреден 
ученик или ученичка во 
средно училиште на 

2022 1,500,000.00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000.00 ден. 

Број на 
спортски 
клубови/здруже
нија кои што 
добиле 
финансиска 
поддршка 
-Постигнати 
спортски 
резултати и 
нивното 
рангирање во 
матичните 
федерации во 
АМС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на 
спортисти кои 
што добиле 
финансиска 
поддршка 
-Постигнати 
спортски 
резултати на 
репрезентативн
о ниво 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
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администрација 
Поддршката треба да се 
заснова врз основа на реални 
параметри и потврдa од 
страна на клубовите дека е 
член на истиот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подрачјето на Општина 
Битола 
-активен спортист/ка, 
член/ка на спортски клуб од 
подрачјето на Општина 
Битола регистриран во 
матичната национална 
спортска федерација 
-репрезентативци во 
индивидуални спортови 
-репрезентативци во екипни 
спортови 
-високи спортски резултати 
во претходната 2020 година 
и во 2021 година се до 
завршувањето на Јавниот 
повик 

 Активност Одго-
ворни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

2. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
 
 
 
 

2.3. 

Традиционални 
манифестации: 
 
1)Трaдиционални 
општински трки 
2)Јуниорски 
европски турнир во 
тенис 
3)Традиционални 
турнири во фудбал 
4)Синдикални 
спортски игри 
 
 
 
Манифестации од 
особен интерес 
 
 
 
Хуманитарни 
манифестации 
 

Општина 
Битола 
Комисија 
за 
евалуациј
а на 
барање за 
финансис
ки 
средства 

Општина Битола ќе ги 
финансира спортски 
приредби и манифестации 
од локален, регионален, 
национален и меѓународен 
карактер, со цел зачувување 
на континуитетот на вакви 
манифестации за кои има 
интерес од страна на 
граѓаните и кои се во 
интерес на развојот на 
спортот во општината. 
 
 

Организаторот на 
спортската манифестација 
кој конкурира за добивање 
на средства од буџетот на 
Општина Битола доставува: 
- програми и проекти за 
организација на спортска 
приредба или 
манифестација 
- финансиски план и извори 
на финансирање 
- организационен одбор на 
манифестацијата 
- спортисти,спортски екипи 
кои ќе настапат 
- број на лица со посебни 
потреби вклучени во 
манифестацијата 
- број на жени вклучени во 
манифестацијата 
- извештај за финансиските 
средства доколку им биле 
доделени во претходната 
година 

2022 600,000.00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 ден. 
 
 
 
 

200,000.00 ден. 

Број на 
реализирани 
манифестации 
Број на 
вклучени 
лица,број на 
вклучени жени 
и број на лица 
со посебни 
потреби 

 Активност Одго-
ворни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

3. УЧИЛИШЕН СПОРТ 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 

Општина Битола ќе 
ги финансира 
програмите, 
проектите и 
спортските 
активности на 
учениците, со 
посебен акцент на 
реализирање на 
спортски 
активности и 
натпревари на 
учениците од 
основните и 
средните училишта 
на подрачјето на 
општина Битола 
 
 
Општина Битола ќе 
ја финансира и 
Програмата на 
Општинскиот сојуз 

Општина 
Битола, 
Општин-
ски сојуз 
на учили-
шни 
спортови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина 
Битола, 
Општинск
и сојуз на 

Општина Битола ќе 
продолжи да ги финансира 
општинските Училишни 
Лиги кои се формираат со 
единствена цел за масовност 
и поголема застапеност на 
ученици во лигите кои 
предходно не се занимавале 
активно со спорт и со 
посебен акцент за 
вклучување на ученици од 
пониските одделенија и 
класови. 
 
 
 
 
 
 
Програма претставува 
збогатување и унапредување 
на постоечкиот класичен 
систем на натпревари преку 

Училишните лиги ќе 
придонесат за зголемување 
на процентот на деца кои ќе 
се занимаваат со спорт во 
иднина. Училишните лиги 
ќе ги организираат 
директорите на основните и 
средните училиштата во 
соработка со општината. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основна цел е да се 
унапреди училишниот 
спорт со зголемување на 
бројот на ученици во 
спортските активности и 

2022 350,000.00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000.00 ден. 
 
 
 

Број на 
училишни 
спортски 
клубови, број 
на вклучени 
деца кои не се 
занимаваат со 
спорт, број на 
женски деца, 
број на деца со 
посебни 
потреби 
 
 
 
 
 
 
 
Квалитативно 
системско 
зајакнување на 
училишниот 
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3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на училишен спорт 
која е во согласност 
со Програмата на 
Федерацијата на 
училишен спорт и 
истата е од 
натпреварувачки 
карактер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина Битола ќе 
го финансира и 
Универзитетскиот 
спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

училишни 
спортов, 
Федера-
ција на 
училишен 
спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина 
Битола, 
Универ-
зитетска 
спортска 
федера-
ција на 
Македо-
нија 
 
 
 
 

организирање на зонско–
меѓузонски, регионални и 
државни лиги во повеќе 
спортови од спортските 
игри, каде основните и 
средните училишта, преку 
нивните училишни спортски 
клубови ќе се вклучат со 
поголем број ученици во 
континуиран тренажен 
процес и зголемен број на 
натпревари во лиги 
организирани на три нивоа 
во текот на целата учебна 
година. 
 
Општина Битола ќе 
воспостави национален 
спортски систем на 
универзитетите и 
факултетите како и 
oрганизирање на спортско-
рекретаивни активности на 
студентите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

системот на натпревари. 
Реализацијата на проектот 
ќе биде во функција на 
забрзан развој на системот 
училишен спорт и 
целокупниот спорт во 
нашата држава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преку поддршка на 
Програмата на Универ-
зитетската спортска 
федерација на Македонија 
ќе се придонесе 
омасовување на 
универзитетскиот спорт и 
грижа за спортистите - 
студенти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 ден. 

спорт 
Степен на 
рангирање на 
училишните 
спортски 
клубови на 
државно ниво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на 
студенти кои ќе 
земат учество 
на меѓу 
универзитетски
те лига 
натпревари на 
ниво на 
државата; 
база за 
организација и 
релизација на 
Прв и Втор 
степен на 
натревари на 
студените кои 
студираат на 
постојните (12 
универзитети) 
кои 
организираат 
систем на 
натпревари со 
опфат на 
студентите од 
сите години на 
студии; 

 Активност Одго-
ворни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ 

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

Општина 
Битола 
Комисија 
за 
евалуаци-
ја 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:Финансиските 
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 се 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. 
 
 

2022 29,000 ,000.00 ден. Степен на 
рангирање во 
првенствените 
лиги на 
спортските 
федерации 
Број на 
меѓународни 
натпревари 
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 Активност Одго-
ворни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

5. СПОРТ ЗА СИТЕ 
5.1. Општина Битола ќе 

поддржува 
програми и проекти 
за масовен 
рекреативен спорт 
на граѓаните во 
општината 

Општина 
Битола 
Комисија 
за 
евалуаци-
ја на 
барање за 
финан-
сиски 
средства 

Велосипедизам 
Планинарење 
Спортско лето 
Спортски ден на жената 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целта е преку 
рекреативниот спорт да му 
се овозможи на секој 
граѓанин согласно неговите 
потреби и можности 
активно вклучување во 
спортскиот живот на 
општината. 

2022 400,000.00ден. 
 
 
 
 
 
 
 

Број на настани 
и број на 
вклучени 
граѓани 
Број на лица со 
посебни 
потреби 
вклучени во 
активноста 
Број на жени 
вклучени во 
активноста 

 Активност Одговор-
ни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

6. ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ 

6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. 
 
 
 
 
 
 

Женски спортски 
клубови/здруженија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортски 
клубови/здруженија 
кои се 
натпреваруваат во 
колективни 
спортови во 
државните лига 
натпревари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програми и проекти 
за активности на 
лица со посебни 
потреби 
 
 

Општина 
Битола 
Комисија 
за 
евалуаци-
ја на 
барање за 
финан-
сиски 
средства 

Општината ќе ги поддржува 
и женските спортски 
здруженија кои се 
натпреваруваат во 
највисоките првенствени 
лиги, а истите немаат статус 
на професионални 
акционерски друштва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општината ќе ги поддржува 
спортските 
клубови/здруженија кои се 
натпреваруваат во 
државните лига натпревари 
кои немаат статус на 
професионални акционерски 
друштва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општина Битола ќе ги 
поддржува активностите и 
проектите на спортските 
клубови/здруженија кои што 
работат со деца и лица со 
посебни потреби 

Зголемување на 
вклученоста на жените и 
девојчината во највисоките 
првенствени лиги и поттик 
за подеднакво 
финансирањето на жените и 
мажите, момчињата и 
девојчињата во спортот. 
Организаторот или 
носителот на проектот до 
општина Битола доставува: 
- програма за реализација на 
проект, спортска активност 
или манифестација 
- финансиски план и извори 
на финансирање 
- број на учесници-
спортисти, спортски екипи, 
број на деца со посебни 
потреби и број на жени кои 
ќе настапат во програмата, 
проектот, натпревар, 
активност или 
манифестација. 
 
Зголемување на вклученоста 
на младите во колективните 
спортови како предуслов за 
создавање на спортисти кои 
ќе се натпреваруваат во 
првенствените лиги. 
Организаторот или носителот 
на проектот до општина 
Битола доставува: 
- програма за реализација на 
проект, спортска активност 
или манифестација 
- финансиски план и извори 
на финансирање 
- број на лица со посебни 
потреби кои ќе настапат во 
програмата, проектот, 
натпревар, активност или 
манифестација. 
 
Зголемување на 
вклученоста на лицата со 
посебни потреби во 
спортски активности. 
Организаторот или 
носителот на проектот до 
општина Битола доставува: 

 1,400,000.00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.00 ден. 

Степен на 
рангирање во 
првенствените 
лиги на 
спортските 
федерации 
Број на 
меѓународни 
натпревари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на 
спортисти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број на лица со 
посебни 
потреби 
Број на жени со 
посебни 
потреби 
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- програма за реализација на 
проект, спортска активност 
или манифестација 
- финансиски план и извори 
на финансирање 
- број на лица со посебни 
потреби кои ќе настапат во 
програмата, проектот, 
натпревар, активност или 
манифестација. 

 Активност Одговор-
ни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

7. МЛАДИ 

7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. 
 
 
 

Поддршка на 
проекти за млади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма на Совет 
за млади 
 
 

Општина 
Битола, 
Комисија 
за млади и 
спорт 

Организации на трибини, 
курсеви и презентации кои 
континуирано ќе 
овозможуваат активно 
вклучување на младите во 
процесите на донесување 
одлуки и младинско 
информирање. 
 
 
 
 
 
Јавен повик за формирање 
на Совет за млади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активација на младите и 
зголемување на обемот на 
вклучување во спортски 
активности во нивното 
слободно време. 
Организирање на 
активности за користење на 
слободното време на 
младите преку редовни 
посети на (натпревари, 
фестивали, промоции, 
саеми). 
 
Воспоставување на 
механизми за вклучување 
на младите во изразување и 
усвојување на нивното 
мислење во локалната 
самоуправа како и активно 
учество во 
имплементацијата на 
програмите кои опфаќаат 
сфери на интерес на 
младата популација. 

2022 350.000,00ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250.000,00 ден. 

Број на 
активности Број 
на млади 
вклучени во 
нив 
Број на 
вклучени лица 
со посебни 
потреби 
Број на 
вклучени жени 
 
Број на 
активности Број 
на млади 
вклучени во 
нив 

 Активност Одговор-
ни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

8. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА 

8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. 
 
 
 
 

Спортски објекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортска опрема 
и реквизити 
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетска 
реконструкција на 
Спортска сала „Боро 
Чурлевски“ проект 
„Подобрување на 

Општина 
Битола, 
АМС, 
Олимпи-
ски 
комитет 
Општина 
Битола, 
 
 
 
 
 
 
 
Општина 
Битола со 
Програма
та за 
прекугран
ична 
соработка 
со Грција 
2014-2020 
 
Општина 
Битола со 
Програма
та за 
прекугра-

Реконструкција и 
модернизација на фудбалски 
стадиони во руралните 
средини 
Адаптација на спортски 
игралишта и спортски сали 
прилагодени за лица со 
попреченост 
 
 
 
 
 
 
 
Набавка и поставување на 
спортски реквизити и 
опрема на отворени и 
затворени спортски терени 
(кошаркарски табли и 
обрачи, ракометни и 
фудбалски голови, мрежи, 
топки , пинг-понг маси) 
 
 
Пилот проект за енергетско 
реновирање на јавни згради: 
Спортска сала „Боро 
Чурлевски“ 
Платформа за енергетска 

Подобрување на условите за 
тренинг како главен 
предуслов за постигнување 
на врвни спортски 
резултати 
Подобрување на 
можностите за спортување 
на лица со попреченост 
 
 
 
 
 
 
 
Подобрување на спортската 
инфраструктура и замена на 
дотраените спортски 
реквизити и опрема со нови. 
 
 
 
 
 
 
Главната цел на БЕНЕФИТ 
е да се зајакнат 
капацитетите на јавните 
власти во прекуграничната 
област на Грција и 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/22 
 
 
 
 

1,000.000,00 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донација 
392,072,00 ЕУР 

 
 
 
 
 
 
 
 

Донација 
193,772,50 ЕУР 

 

Број на 
спортисти 
Број на 
фудбалери 
Број на 
приврзаници на 
спортско 
навивање 
Број на лица со 
посебни 
потреби 
Број на жени со 
посебни 
потреби 
 
Број на 
учесници-
спортисти, 
спортски екипи, 
училишни 
спортски екипи 
 
 
 
 
Подобрени 
капацитети на 
јавните власти 
Размена на 
искуства 
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8.4. 
 
 

енергетската 
ефикасност на 
објекти : 
Демонстрација за 
јавни објекти “ 
Бенефит 
 
 
 
 
 
Минибус на електро 
погон 
Помошно возило на 
електро погон 
проект „Интеграција 
на Зелен транспорт 
во Градовите“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нична 
соработка 
со Грција 
2014-2020 

ефикасност на 
прекугранични згради 
Проекти за енергетско 
реновирање кои можат да се 
финансираат преку банки 
 
 
 
 
 
 
Набавка на Минибус на 
електро погон наменет за 
спортисти и ученици за 
размена на спортско 
искуство 
Набавка на помошно возило 
на електро погон за 
спортисти и ученици со 
посебни потреби 
Станица за полнење на 
батериите на возилата со 
примена на обновливи 
извори на енергија – 
соларна. 
Студија за дефинирање на 
маршрута за е мини бус 
Студија за Станицата за 
полнење 
 

Република Македонија кон 
планирање на енергетска 
ефикасност (ЕЕ) за 
надградба на енергетските 
перформанси на јавните 
згради, како и да се зголеми 
енергетската свест на 
поширокото општество за 
придобивките од 
Енергетската ефикасност. 
 
Целта на овој проект е 
преку примена на 
обновливи извори на 
енергија да се дизајнира и 
примени енергетски 
ефикасен, регионален 
интелигентен транспортен 
систем – ИТС кој ќе го 
поддржи ефикасното 
остварување и промоција на 
секојдневниот транспорт на 
спортистите и учениците 
како и олеснување на 
транспортот во нивното 
секојдневие 
Покрај подобрување на 
транспортот со еколошки 
решенија Општина Битола 
со овој проект ќе придонесе 
и зголемување на 
меѓусебната размена на 
знаења и искуства меѓу 
спортистите и учениците во 
регионот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/22 

Високо 
влијание врз 
зголемувањето 
на свеста за 
енергијата 
 
 
 
 
 
 
Број на 
спортисти и 
ученици 
вклучени во 
прекугранични 
спортски 
активности 
Број на 
спортисти и 
ученици со 
посебни 
потреби 
вклучени во 
прекугранични 
спортски 
активности. 
Приближување 
до 
активностите и 
идеите за 
животна 
средина и 
пример за идна 
интеграција на 
слични 
иновативни 
инфраструк-
турни системи 
во општината 
со цел за 
заштитата на 
животната 
средина и 
употреба на 
електрични 
возила. 
Изготвена и 
достапна за 
користење 
мобилна 
апликација 

 Активност Одговор-
ни 

Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

9. ПРЕДЛОГ МЕРКИ 
9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвување на 
Стратегија за спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Општина 
Битоа во 
соработка 
со спорт-
ските 
клубови/ 
здруже-
нија, 
спортски-
те федера-
ции, Фа-
култет за 
физичка 
култура, 
МОК и 
АМС 

Изработка и имплементација 
на стратегија за спорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јасно идентификување на 
проблемите со кои се 
соочуваат спортистите и 
дефинирање области на 
делување со посебен акцент 
на спортовите во кои 
општината бележи значајни 
резултати. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 Програма за 
економски развој, 

Донација 

Имплементи-
рана Стратегија 
за спорт 
усвоена од 
Советот на 
Општина 
Битола 
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9.2. Изготвување на 
Стратегија за млади 

Општина 
Битоа во 
соработка 
со 
здружени-
ја на 
граѓани и 
АМС 
 

Изработка и имплементација 
на стратегија за млади 

Креирање на можности за 
вистинско и значајно 
вклучување на различните 
групи млади жени и мажи 
во процесите на носење и 
имплементација 
на одлуки на сите нивоа и 
во сите аспекти на 
општественото живеење кои 
ги засегаат.Младите луѓе ќе 
бидат активни чинители и 
клучни партнери во сите 
процеси 
на развој и градење на 
демократско и прогресивно 
општество. 

Имплементи-
рана Стратегија 
за млади 
усвоена од 
Советот на 
Општина 
Битола 

 
 
 

Ред. 
бр 

шифра Опис на контото Планирано за 2022 
год. 

1 463 
120 

ТРАНСФЕРИ ДО 
СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ 

 

2 LO Програма за 
активностите во 
областа на спортот и 
младите во Општина 
Битола за 2022 

35,000,000.00 ден. 

3 АО Јавен повик од Совет 
на општина Битола 
 

2,000,000.00 ден.  
  

4 ДО Градоначалник 100,000.00 ден 

5 742  ДОНАЦИИ   
  

   Вкупно  37.100.000,00 ден. 

 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
 
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. 

Програмата за активности во областа на 
спортот и младите во Општина Битола за 
2022 година се финансира од буџетот на 
општина Битола, донации и спонзорства, а 
поединечната евалуација на поднесените 
барања за финансиска поддршка кои се 
предвидени во оваа програма ги евалуира 
Комисија од општинската администрација. 
Извршените евалуации Комисијата ги дос-
тавува за одобрување согласно определе-
ната надлежност за доделување на финан-
сиски средства. Комисијата при реализација 
на програмата има обврска да ги почитува 

принципот на јавност и транспарентност и 
при доделување на средствата да води 
сметка за усогласеност на исплатата со 
неопходноста за исплата и финансиски 
можности на буџетот на општина Битола. 
При евалуација Комисијата ќе посветува 
посебно внимание на оправданоста на 
потрошени средства од претходни реали-
зации на програми и проекти од Програмата 
за активности во областа на спортот и 
младите во општината Битола, образложени 
во навремено доставен извештај по 
реализиран проект.  
Бр.09-156/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 План за измени и 
дополнување на Социјален план на 

Општина Битола за 2021-2024 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на План за измени и допол-
нување на Социјален план на Општина 
Битола за 2021-2024 година, донесен на 
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седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа („Сл.Весник 
на Р.М.“ Бр.05/2002) 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 27.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на План за измена и 

дополнување на Социјален план на 
Општина Битола за 2021-2024 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на План за 
измена и дополнување на Социјален план 
на Општината Битола 2021-2024 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 
Бр.09-156/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 социјална 

заштита во Општина Битола за 2022 
година 

1. Ја објавувам Програмата за социјална 
заштита во Општина Битола за 2022 година, 
донесена на седницата на Советот на 

Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
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 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА 

БИТОЛА ЗА 2022 ГОДИНА 

ВОВЕД 
 
Битола мора да биде град по мерка на 

секој граѓанин, град кој што ќе осигурува 
квалитет на живот според начелата на пра-
ведност, еднаквост и почитување на човеко-
вите права, социјалните услуги мора да 
бидат правовремени, фокусирани и достап-
ни за сите подеднакво. Посебно внимание 
им се посветува на повозрасните лица, 
децата и младите, децата со потешкотии во 
развојот, лицaта со попреченост, корисни-
ците на гарантирана минимална помош, 
невработените, еднородителските семејства, 
повеќечлените семејства, жртвите на семеј-
но насилство и другите ранливи и загрозени 
категории на граѓани.  

Општина Битола при донесувањето Про-
грама за социјална заштита внесува веќе 
применети практики и искуства од други 
европски градови, услуги за сите социјално 
- ранливи категории, а во центарот се егзис-
тенцијалните потреби на секој поединец.  

Социјалната заштита игра клучна улога 
во јакнење на отпорноста кај децата, семејс-
твата и заедниците, како и при поддршка на 
човековиот и економскиот развој во земјата. 

Во насока на подобрување на условите 
на локално ниво во сферата на социјалната 
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заштита, Општина Битола прави напори да 
во рамките на своите можности се вклучи 
посеофтно и порганизирно во решавање на 
проблемите на своите граѓани на кои им се 
заканува сиромаштија и социјална исклуче-
ност поради болест, долготрајна неврабо-
теност и слични тешки животни околности 
и им е потребна наша помош.  

Социјалната заштита претставува систем 
на политики, мерки но и превземени актив-
ности со чија помош се спречуваат и надми-
нуваат социјалните ризици кај граѓаните. 
Со програмата за социјална заштита општи-
на Битола се стреми кон намалување на 
сиромаштијата и социјалната исклученост 
преку јакнење на капацитетите на лицата од 
ранливи категории и нивна правилна ин-
клузија во секојдневието на општината.  

Програмата за социјална заштита за 2022 
година на Општина Битола дефинира по-
веќе приоритетни активности од областа на 
социјалната заштита на граѓаните на град 
Битола, кои имаат за цел да придонесат за 
унапредување на целокупната социо-еко-
номска и здравствена положба на граѓаните 
на Општина Битола. Социјалната заштита 
како темел врз кој се гради стратегијата за 
работа со граѓаните на ниво на Локална 
самоуправа, е составен дел на Буџетот на 
Општина Битола за заштита, помош и 
поддршка на лицата во социјален ризик, 
лицата со попреченост, старите лица, децата 
на улица, ромите, односно сите оние кои 
што се изложени на социјален ризик од 
било каков вид кој што може да има после-
дици врз нивната добробит. 

Програмата за социјална заштита на 
Општина Битола е сеопфатен систем на 
мерки и активности насочени кон општо 
подобрување на условите за живот на сите 
граѓани, особено на најсиромашните и 
социјално исклучените граѓани. Програмата 
за социјална заштита е социјална инвес-
тиција која ќе произведе позитивни трен-
дови што ќе бидат препознатливи за гра-
ѓаните. Општина Битола се обврзува да ги 
земе предвид реалните услови за живот и 
потребите на граѓаните, материјалните, 
професионалните и организациските мож-
ности на Општина Битола, како и практич-
ните и теоретски современи достигнувања 
во социјалната политика. 

Со оваа програма се реализираат потре-
бите за социјална заштита на ранливите 
категории граѓани и нивна поголема 
вклученост во општеството и излегување во 
пресрет на нивните барања.  

Појдовна основа за оваа програма е Зако-
нот за социјална заштита и ингеренциите 
кои произлегуваат од него, односно во 
делот на создадените обврски кон општи-
ните да организираат и обезбедат социјална 
заштита согласно специфичните потреби за 
социјалната заштита за своите граѓани, но и 
дополнително, ги штити социјално најран-
ливите граѓани кои, поради неповолни 
лични или социјални околности, не се во 
можност сами да ги задоволат своите осно-
вни животни потреби. 

  
ЗАКОНСКИ РАМКИ СПОРЕД КОИ СЕ 
ПОДГОТВУВА САМАТА ПРОГРАМА 
Општината во остварувањето на својата 

надлежност од областа на социјалната заш-
тита работи согласно важечката законска 
регулатива и подзаконските акти донесени 
од државата и локалната самоуправа, одно-
сно програмата за социјална заштита на 
Општина Битола за 2022 година произле-
гува почитувајќи ги:  

• Социјален план на општина Битола 
2021-2024, 

• Законот за социјална заштита (Служ-
бен весник на РСМ, бр. 104 од 
23.5.2019 година), 

• Законот за изменување и дополнување 
на законот за социјалната заштита 
(Службен весник на РСМ, бр. 146 од 
17.7.2019 година), 

• Програма за развој на дејноста за заш-
титата на децата за 2019 година 
(Службен весник на РМ, бр. 246 од 
28.12.2018 година ), 

• Законот за социјална сигурност за 
старите лица (Службен весник на 
РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година), 

• Законот за заштита на децата (Служ-
бен весник на РСМ, бр. 146 од 
17.7.2019 година),  

• Законот за семејство (Службен весник 
на РМ, бр. 153 од 20.10.2014 година),  
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• Законот за превенција, спречување и 
заштита од семејно насилство (Служ-
бен весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 
година),  

• Програмата за развој на заштитата на 
децата во Република Македонија 
(Службен весник на РМ, бр. 246 од 
28.12.2018 година),  

• Законот за финансирање на Единиците 
на Локалната самоуправа (Службен 
весник на РМ, бр 61/04, 96/04, 67/07, 
156/09 и 47/11),  

• Закон за локална самоуправа (Служ-
бен весник на РМ, бр.5 од 29.01.2002 
година),  

• Националната програма за развој на 
социјална заштита (Службен весник 
на РМ, бр. 192 од 17.10.2016 година),  

• Националната политика за социјална 
заштита, и  

• други закони и подзаконски акти кои 
се однесуваат на социјалната, детската 
и здравствената заштита во Република 
Северна Македонија.  

 
Според овие закони, општината, градот 

Скопје и општините во градот Скопје орга-
низираат и обезбедуваат спроведување на 
здравствена, социјалната заштита и заштита 
на децата, преку донесување сопствени 
Програми за специфичните потреби на 
граѓаните од областа на социјалната 
заштита (за лица со телесна попреченост, 
децата без родители и родителска грижа, 
децата со посебни потреби, децата на улица, 
децата со воспитно социјални проблеми, 
лицата од еднородителски семејства, лицата 
изложени на социјален ризик, лицата засе-
гнати со злоупотреба на дроги и алкохол, 
старите лица без семејна грижа, преку вон-
институционални и институционални обли-
ци на социјална заштита, домување на 
лицата изложени на социјален ризик, по-
дигање на свеста на населението за по-
требите од обезбедување на социјална заш-
тита), заштита на децата (преку згрижу-
вање и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст, одмор и рекреација, други 
облици на детска заштита) и здравствената 

заштита (во поглед на унапредување на 
здравјето, превентвни активности, заштита 
на здравјето на работниците и заштита при 
работа и сл.) и ги обезбедуваат обврските 
утврдени со овој закон и донесуваат општи 
акти.  

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 
Главна цел на Програмата за активнос-

тите во областа на социјална, детска и 
здравствена заштита, во Општина Битола е 
да предложи форми на социјална и здравс-
твена грижа и да одреди приоритети во 
решавањето на истите во рамките на своите 
законски овластувања за добробитта на 
своите граѓани, земајќи ги во предвид 
различните потреби и интереси на жените и 
мажите, девојчињата и момчињата. Програ-
мата се темели на начелата за еднаквост, 
недискриминација и почитување на човеко-
вите права и истата дирекно придонесува 
кон имплемантација на обврските кои 
произлегуваат од меѓународните, национал-
ните и локалните документи во овие 
области.  

Социјалната заштита што ќе се развива 
на локално ниво, на граѓаните ќе им обез-
беди социјална помош и социјални услуги 
кога тие не се во состојба самостојно да ја 
остварат својата социјална сигурност. Од-
носно ќе обезбеди организирање на социјал-
ната заштита преку организирање и разви-
вање на облици и форми на давање соци-
јални услуги на одделни групи на граѓани 
кои се нашле во состојба на социјален 
ризик. Целни групи кои ке бидат опфатени 
со Програмата со социјална заштита се сите 
граѓанит од општина Битола кои во мо-
ментот на своето живеење и делување биле 
зафатени или погодени од одредени соци-
јални ризици.  

Основна цел на програмата за социјална 
заштита на територија на општина Битола е 
општината да им помогне на граѓаните во 
надминување на социјалните ризиците на 
кои се изложени, и вооедно да ја зајакне 
мрежата на услуги заедно со физичките, 
правните лица и здруженијата на граѓаните 
како и обезбедување на активен однос на 
Општина Битола кон задоволување на 
потребите и нтересите на граѓаните преку 
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развој на интегрален, транспарентен и 
ефективен систем на социјална заштита кој 
ќе обезбеди достaпни и квалитетнии мерки 
и услуги креирани според потребите на 
корисниците кои живеат на територијата на 
општина Битола.  

Социјалната политика на Општина Би-
тола е насочена кон надминување на живот-
ните ризици, изедначување на животните 
можности и подигнување на општата благо-
состојба на граѓаните. Основните начини на 
интервенции во социјалната политика се 
парични или непарични бенефиции, услуги 
и социјални услуги регулирани со соодвет-
ни законски регулативи. Суштината на 
спроведувањето на мерките за социјална 
политика е остварување на социјалните пра-
ва на граѓаните и учество во сите матери-
јални и социјални достигнувања на опш-
теството со акцент на помагање на социјал-
но исклучените граѓани. 

Покрај директните форми на помош на 
најранливите социјални групи како што се: 
лица без сопствен приход, пензионери, 
семејства со самохран родител, лица со 
попреченост, Општина Битола од година во 
година ги зголемува инвестициите во соци-
јална инфраструктура како што се домува-
ње, капитални инвестиции во предучили-
шни установи, училишта, спортски уста-
нови, здравствени установи, се со цел да се 
постигнат позитивни ефекти врз економ-
ската, здравствената и психосоцијалната 
стабилност на нејзиното население. 

При спроведувањето на мерките за соци-
јална политика на Општина Битола, услу-
гите се инструменти што треба да се разви-
ваат во сите области и активности. На долг 
рок, тие најдобро ги задоволуваат потре-
бите на најголемиот број на корисници. 
Затоа, во текот на следниот период, Опш-
тина Битола ќе инсистира на понатамошен 
развој и подобрување на социјалните 
услуги, особено за најранливите социјални 
групи, преку спроведување на мерките на 
Социјалната програма.  

 
ПРИОРИТЕТИ  
 
Со Програмата се предвидува фокусот на 

активностите на Општина Битола во 
областа на социјалната заштита, да биде 

насочен кон остварување на приоритетните 
цели на оваа Програма и тоа: 

• Финансиска поддршка на лица кои 
имаат потреба од неа 

• Социјална заштита на стари лица 
• Ран детски развој 
• Социјална заштита на лица со попре-

ченост  
• Намалување на сиромаштијата и соци-

јална исклученост 
 
Социјалната заштита што се развива на 

локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди со-
цијална помош и социјални услуги кога тие 
не се во состојба самостојно да ја оствару-
ваат својата социјална сигурност и кога се 
во исклучително тешка состојба.  

 
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА  
 
Предмет на оваа Програма се активности 

кои ќе се реализираат во текот на 2022 
година, а преку кои ќе се имплементираат 
надлежностите на Градот Битола, во облас-
та на социјалната заштита.  

 
СОЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ 
 
Видови ризици на кои се изложени 

граѓаните и категории на лица кои ги 
опфаќа оваа програма се:  

• ризици по здравјето (болест, повреда и 
попреченост) 

• ризици од стареење (старост и прежи-
вување) 

• ризици по мајчинство и семејство 
• ризици од невработеност и професио-

нална неадаптираност и 
• ризици од неадаптираност кон соци-

јалната средина. 
 

ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ НА 
ПРОГРАМАТА 
  
Системот на социјална заштита се 

заснова на начелото социјална праведност и 
солидарност, давање посебна заштита на 
немоќните и на неспособните граѓани за 
работа, со посебна грижа и заштита на 
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семејството и на децата без родители и 
родителска грижа. 

Вредности и принципи врз кои се темели 
Програмата за социјална заштита на Опш-
тина Битола се основните принципи на 
универзалните човекови права и слободи 
содржани во Универзалната декларација за 
човекови права, Европската Конвенција за 
заштита на човековите права, Конвенцијата 
за правата на детето, и Конвенција за пра-
вата на лицата со попреченост, како и на:  

• Најдобри интереси на корисниците  
• Социјална праведност и солидарност 
• Достапност на услугите на корисни-

ците  
• Заштита на немоќните 
• Учество и одговорност на учесниците  
• Грижа и заштита на семејството во 

било каков облик и децата без роди-
телска грижа 

• Родова сензитивност 
• Континуитет на заштита  
 
УЛОГА НА СОВЕТ, 
ГРАДОНАЧАЛНИК И ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА ПРИ 
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Советот на Општина Битола ја усвојува 

оваа Програма со цел да обезбеди транспа-
рентен, интегрален, ефикасен и правичен 
систем во кој ќе ги опфати мерките и сред-
ствата кои што се потребни да се задоволат 
потребите на корисниците на оваа програма 
кои живеаат во Општина Битола. Со оваа 
Програма ќе се реализираат потребите за 
социјална заштита на ранливите категории 
граѓани и нивна поголема вклученост во 
општеството и излегување во пресрет на 
нивните барања. 

Локалната самоуправа има надлежност 
во делот и на здравственото воспитување, 
унапредување на здравјето, превентивни 
активности, надзор над заразни болести и 
други области утврдени со закон. Исто така 
во планирањето на социјалната заштита на 
локално ниво можи да се оствавува и 
меѓуопштинска соработка, да се основаат 

заеднички јавни установи од областа на 
социјална и детска заштита.  

Градоначалникот и Советот на Општина 
Битола се залагаат и ќе направат макси-
мален напор во границите на своите финан-
сиски можности, но и заложби за обезбе-
дување на средства по разни основи да 
обезбедат задоволување на дел од потре-
бите на социјално загрозените лица, лицата 
со попреченост, децата без родителска 
грижа, старите лица, инклузија на ромските 
деца, семејствата настрадани од елемен-
тарни непогоди. Но и да се зголемат капа-
цитетите за згрижување на деца до преду-
чилчишна возраст во Детските градинки во 
Битола. 

Програмата е изготвена врз основа на 
член 22, став 1, точка 7 и член 36 став 1 
точка 1 од Законот за Локална самоуправа и 
се дава на усвојување на Советот на 
Општина Битола.  

 
ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Активностите од областа на социјалната 

заштита утврдени со оваа Програма ќе се 
финансираат од средства од Буџетот на 
општина Битола предвидени за 2022 година 
одредени за таа цел, како и преку други 
форми и активности за обезбедување фи-
нансиска поддршка за нивно реализирање 
од: 

• Министерството за труд и социјална 
политика на Република Северна Маке-
донија; 

• трговски друштва, јавни претпри-
јатија, фондации и други правни и 
физички лица; 

• заинтересирани партнери за соработка 
во земјата и странство; и 

• други извори. 
одржините предвидени во оваа Програма 

се финансираат со посебна ставка во 
Буџетот на општината. 
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АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА НА ОПШТИНА БИТОЛА 
2022 ГОДИНА 
 
Активностите на Општина Битола во 

областа на социјалната заштита ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување 
и помагање за оставрување на целите на ој 
план и тоа кон:  

• Помош на социјално загрозени се-
мејства  

• Помош на социјално маргинализирани 
групи  

• Создавање услови за згрижување на 
семејно запуштени деца и деца од ули-
ца и иновативни форми за згрижување 
на сиромашни семејства  

• Помош за лица погодени од несреќи и 
непогоди 

• Промовирање на родовата рамноправ-
ност  

• Грижа за старите лица  
• Помош на лица – жртви на семејно на-

силство 
• Промовирање на родовата рамноправ-

ност 
• Вклучување во партнерските проекти 

со повисоки нивоа на власт и граѓан-
ски организации.  

 
Оваа Програма и активностите во неа ќе 

се дополнуваат согласно потребите кои ќе 
произлезат во тековната 2022 година, но 
активностите кои што се предвидени во неа 
се одделени во пет основни ставки, како 
што следува: 

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 
лица, лица со попреченост, семејства нас-
традани 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, жртви на семејно 
насилство, лица со попреченост кои имаат 
деца кои започнуваат на училиште,.. и за 
оваа активност најнапред ќе се спроведе 
ревидирање на критериумите за доделувања 
на оваа еднократна помош.  

Втората активност е насловена Социјал-
на заштита на стари лица која во себе 
вклучува поддршка на центар за активно 
стареење реализиран во соработка со Здру-
женија на пензионери и локални институ-
ции како и МТСП како и поддршка на 
активности во насока на промоција на 
активна вклученост на старите лица во 
опшествениот и социјалниот живот што ќе 
придонесат кон зголемена општествена, 
социјална и културна активност на старите 
лица.  

Третата активност која е Ран детски 
развој е активност која во себе вклучува 
зголемување на капацитетите на детските 
градинки преку изградба, опрема и пуш-
тање во функција на две детски градинки и 
физичка делба и адаптација на Домот за 
доенчиња со цел згрижување на поголем 
број на деца во детски градинки. Како дел 
од оваа активност вклучен е и надоместок 
за партиципација на деца во детските 
градинки за деца од семејство чија матери-
јална состојба е нарушена поради претр-
пени природни непогоди и дете од се-
мејство на самохран родител чии месечни 
приходи се во износ до минималната плата 
како и згрижување на деца од родители 
жртви на семејно насилство во детските 
градинки, згрижување на деца жртви на 
семејно насилство во детските градинки, 
згрижување на деца на лица со попреченост 
во детските градинки но исто така тука е и 
вклучена и инклузија на ромските деца од 
социјално загрозените семејства во детските 
градинки во Битола, за што општината 
обезбедува финансиски средства за нивни 
превоз и месечен надоместок за градинка но 
и соработка со Здруженијата на граѓани кои 
работат со ромските деца за нивно еду-
цирање, вклученост во образовниот процес, 
особено за децата од ранливите категории, 
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семества со социјален ризик и превенција и 
намалување на бројот на деца на улица како 
и финансиска поддршка за превоз до и од 
ОУ Ѓорѓи Сугарев/ посебна паралелка. 

Четвртата активност е насочена кон 
Социјална заштита на лица со попре-
ченост и таа ќе биде реализирана преку 
одржливост Регионален ресурсен центар за 
слепи лица но и одржување на адаптиран 
превоз за лица со попреченост, како и ко-
ристење на бесплатен јавен градски превоз 
за лица со попреченост со ваучери за 
бесплатно користење на услугите. Исто така 
се вклучени и Општинско корисна работа 
преку воспитно образована дејност за деца 
со попреченост преку обезбедување лични 
асистенти во наставно воспитниот процес и/ 
или образовни асистенти како и ангажи-
рање на негователи во детски градинки. 
Програмата Општинско – корисна работа 
има за цел:  

1. Да им помогне и да обезбеди соци-
јална вклученост на лицата кои потешко се 
вклучуваат на пазарот на трудот преку 
работно ангажирање со скратено работно 
време заради стекнување на одредени 
вештини и нивно постепено вклучување на 
пазар на труд  

2. Да ја зголеми понудата на социјалните 
услуги согласно потребите на населението 
во надлежност на локалната самоуправа  

3. Да им помогне на жителите на тери-
торијата на локалната самоуправа, преку 
обезбедување на услуги од социјални сфера. 

Тука е вклучена и програмата општинско 
корисна работа СДЦ што се реализира со 
обука на едукатори ќе се стекнат со знаења 
и вештини за работа со ромски деца од 
социјално загрозени семејства и со тоа ќе 
станат конкуренти на пазарот на трудот 
подобрување на образованието на слепите 
лица со што лицата кои покасно го загубиле 
видот и немале можност да се образоваат во 
специјално училиште за слепи лица им 
нудиме можност да го научат браевото 
писмо и стекнување на одредени вештини, 
кои ќе им помогнат во нивно осамостоју-
вање но и ангажирање на лице толкувачи на 
знаковен јазик кои ќе ги придружуваат 
лицата со проблеми во слух и говор при 
посета на институции, медицински уста-
нови и слично. Во овој дел се вклучени и 

дополнително ангажирани лица во јавните 
претпријатија за обавување на јавни работи 
во сезонскиот период кога обемот на 
работните задачи за одржување на јавните 
зелени површини и јавните прометни повр-
шини (улици) е зголемен, како и во делот на 
извршување на дополнителни активности 
надвор од предвидените програми за работа 
на ЈП кои се однесуваат на активности на 
проширување на дејноста на одржување на 
јавната чистота и подигање на нови и 
одржување на постоечките зелните повр-
шини во општината, како и изведување на 
активности на чистење на урбани и рурални 
средини, кога се јавува потреба од дополни-
телни лица ангажирани како и инфраструк-
тура за лица со попреченост со изградба на 
пристапни рампи како и прилагодување на 
постоечка инфраструктура во институции и 
училишта, како и обележување на значајни 
датуми одредени од здруженија на граѓани 
во рамките на Совет за социјална заштита 
на општина Битола. 

Покрај тоа е воведена и активноста на-
словена како Инфраструктура за лица со 
попреченост во домот на лицата и која 
предвидува финансиска поддршка на лица 
со попреченост со цел адаптација, изградба 
или поставување на инфраструктура и 
опрема за физичка пристапност, во поната-
мошниот текст инфраструктура и опрема за 
физичка пристапност, опфаќа адаптација на 
веќе постоечки или изградба на нови 
пристапни рампи, или набавка и монтажа на 
фиксни или преносни пристапни рампи 
(опрема), платформи и лифтови, направи за 
искачување на скали со инвалидски ко-
лички, во домот на лицата со попреченост, 
со цел надминување на висински растоја-
нија или други физички препреки или ба-
риери до и во домот, адаптација на делови 
од домот преку набавка на опрема која е 
прилагодена за користење од страна на лица 
со попреченост или адаптација во физич-
киот простор (прилагодување на тоалет, 
промена на врати со соодветна ширина за 
инвалидска количка, правење на пристапни 
патеки и тн.).  

Покрај тоа во оваа активност е предви-
дено и Општина Битола во соработка со 
Здруженијата на граѓани и Црвен крст да 
оствари обука за лични асистенти на лица 
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со попреченост преку едукација на 24 
асистенти кои потоа со сертифицирање од 
обуката лицата се вработени со договор на 
дело и се исплаќа сатница во соработка со 
МТСП.  

Вклучени се и активности за пишување, 
дизајн, изработка и поставување табли со 
брајово писмо во институции што ќе донесе 
до зголемено учество на слепи лица како и 
инфраструктура на лица со попреченост со 
цел да се подобри животот на лицата со 
оштетен вид, слух, лица со телесна попре-
ченост за што Општина Битола ќе помогне 
во прилагодување на постоечка инфра-
структура и покрене иницијатива за отпо-
чнување на постапка за изградна на нова 
инфраструктура во рамките на финан-
сиските можности во програма на одде-
ление комунални дејности.  

Последната петта активност од оваа про-
грама е насочен кон Намалување на сиро-
маштијата и социјална исклученост што 
ќе биде реализирано преку активност насло-
вена како домување за жртви на семејно 
насилство каде Општина Битола ќе овозмо-
жи помош и поддршка при домување во 
услови на изнајмен дом за жртви на семејно 
насилство преку Финансиска поддршка од 
5000 денари месечно за лица жртви на 
семејно насилство наменета за покривање 
на трошоци на закупнина на живеалиште 
(стан, соба, итн.) во период до 12 месеци, 
наменета за жртви на семејно насилство кои 
ја напуштиле насилната средина, го прија-
виле насилството во центарот за социјална 
работа, немаат живеалиште на свое име и не 
можат да обезбедат живеалиште поради 
невработеност или ниски примања или, не 
можат да обезбедат домување кај примар-
ното или поширокото семејство, не се во 
ризик од идно насилство и/или биле смес-
тени во шелтер центар (засолниште) и по 
напуштање на шелтерот не можат да обез-
бедат сопствено живеалиште. Согласно 
член 35 од Законот за гробишта и погре-
бални услуги, доколку умреното лице било 
корисник на постојана парична помош и 
нема семејство, трошоците за истиот се на 
товар на општината во висина од 10.700 
ден. Според податоците на Центарот за 
социјални работи на територијата на 
Општина Битола има 100 потенцијални 

корисници на постојана парична помош за 
што Општина Битола обезбедува покривање 
на трошоци за погреб на социјално загро-
зени лица и лица без семејство. 

Во оваа активност се вклучени и актив-
ностите за превенција и еднакви можности 
во општествената, здравствената и социјал-
ната заштита на лица од ранливи и чувстви-
телни групи односно активности во насока 
на промоција на здравјето и превенција на 
болестите, обезбедување на средства за 
заштита и превенција од дискриминација, 
запознавање со правата на лицата со 
попреченост, зголемување на капацитетите 
на лицата од ранливи категории, подго-
товка, организација и спроведување на 
активности кои инволвираат лица од 
ранливи и чувствителни групи, кампања за 
подигнување на свеста кај родителите за 
важноста на предучилишното, основното, 
средното и високото образование, актив-
ности и информативни средби со ранливи 
групи и ромско население за потребата од 
имунизација, бесплатно здравствено осигу-
рување, сексуално‐ репродуктивно здравје и 
посета на доктор и здравствени институции, 
но и центар за кариерно – здравствено со-
ветување преку обезбедување на кариерно 
советување за образование на деца роми и 
нивните родители и промовирање на 
здравствената писменост на Ромите од 
обучени здравствени медијатори и форми-
рање на Центри за здравствено образование 
на Заедницата согласно проектот Еразмус, 
подобрување на квалитетот на живот на 
Роми во општина Битола преку зголему-
вање на нивните капацитети и активно 
учество во образовниот процес и здравст-
вената заштита. 

Поддршка на стручни (граѓански) орга-
низации кои би понудиле советувалишна 
работа и психосоцијална поддршка за 
различни категории граѓани во социјален 
ризик (жртви на семејно насилство, Роми, 
лица со попреченост...), односно Совето-
давна поддршка за оспособување на лица од 
ранливи категории, личен и професионален 
развој на ранливи групи, групна и инди-
видуална психосоцијална поддршка, обезбе-
дување обуки и активности за интеграција 
на лицата од ранливи групи според нивната 
функционалност на пазарот на трудот за 
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подобрување на нивниот социоекономски 
статус и благосостојба.  

Згрижување на бездомни лица и лица во 
ризик, интервентно сместување, oдносно 
Општина Битола во соработка со Црвен 
крст и ЦСР ќе обезбеди интервентно згри-
жување на бездомни лица и лица во ризик 
кои што поради непредвидени причини, 
елементарни непогоди, пожар и слично 
останале без дом, односно, во време на 
студен бран од 15 Октомври 2021 до 15 
Април 2022 згрижување на бездомни лица 
или лица по препорака од Центар за 
социјална работа максимум до 10 лица, 
дојава на бездомник како и промотивно 
видео од 40 до 60 секунди за работата со 
бездомни лица каде е нагласена подршката 
од Општина Битола. 

Покрај тоа ќе се обезбеди и поддршка на 
иновативни форми од социјална заштита и 
поддршка на активностите на Советот за 
превенција на детско престапништво, 
Советот на волонтери, Советот за социјална 
заштита, Советот за превенција, општински 
совет за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата, поддршка на активностите на 
Програмата на ЛЕСС и општински совет за 
заштита на потрошувачи.  

Карти за лица со попреченост за кул-
турни настани односно бесплатен влез на 
културни манифестации за лица со попре-
ченост како би се постигнало зголемено 
учество на лица со попреченост во култур-
ни текови но и субвенционирање на 
фирмарина на фирми кои се управувани од 
лица со поп/ самохрани со старателство врз 
деца, жртви на семејно насилство што ќе 
доведе до поттикнато претприемништво, 
помогнат мал бизнис, зголемување на 
финансиска стабилност.  

Преку програма за млади и спорт ќе се 
ангажираат 30 студенти во период од еден 
месец секој во ОБ и ЈП, а ќе се обезбеди и 
поддршка на спортски клубови кои орга-
низираат активности/ и/ или вклучуваат 
лица со попреченост и ваучери за членува-
ње во спортски клубови за деца со попре-
ченост во инклузивни групи и ќе се 
создадат можности за спортување на лица 
со попреченост. 

Преку програма за поддршка на здру-
женија на граѓани РИЛОУД 2, во програма 

за економски развој ќе бидат поддржани 
здруженија, финансиски, кои би испора-
чувале социјални услуги.  

Во оваа активност предвидена е мен-
торска поддршка на лица од ранливи групи 
при идентификување на своите работни 
способности и вештини и водење при 
процесот на вработување и први работни 
денови Да им помогне на барателите на 
работа, лица од ранливи групи, брзо и 
поуверено да се аклиматизираат на своите 
професионални улоги и Подготовка на 
Стратегија за Роми со цел подобрување на 
животот на Ромите во општина Битола, 
подготовка на локална стратегија за соци-
јални претпријатија согласно националната 
како и стратегија за социјални претпри-
јатија за создавање на подобру услови и 
потикнување за отварање на социјални 
претпријатија. 

Исто така предвидено е и воспоста-
вување на специјализирано советувалиште 
за лица кои преживеале насилство со цел 
надминување на последиците и траумите од 
насилството и јакнење на самодовербата на 
жртвите. 

Програмските активности за социјална 
заштита ќе ги реализира Општина Битола во 
соработка со Министерството за труд и 
социјална политика, Центрите за социјална 
работа, со физичките, правните лица и 
здруженијата на граѓаните. 

 
ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 
 
Други форми на активности кои ќе се 

помагаат со средства од Буџетот на Опш-
тина Битола се: 

• -обезбедување стручна, техничка и 
друга поддршка со кадри и опрема со 
која располага Општината; 

• -организирање протоколарни и средби 
за воспоставување соработка на прет-
ставници на Општината со потенци-
јални донатори на проекти од областа 
на социјалната заштита. 

 
Овие форми на активности ќе се реали-

зираат согласно можностите на Општина 
Битола. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Градоначалникот на Општина Битола го 

следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и 
поднесува предлози во врска со 

остварувањето на нејзините цели и 
активности.  

При реализација на Програмата ќе се 
води родова статистика со цел во иднина да 
допринесеме за подобро родово одговорно 
буџетирање во оваа област.  

  
 
 

АКЦИОНЕН ПЛАН 
 

 
 

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси (сума 

изразена во 
МКД) 

Индикатори 

1 Доделување на парична помош 

1.1. Еднократна парична 
помош на физички лица 

Градоначалник, 
Комисија за 
финансии и 
буџет 

Eднократна парична 
помош на физички лица 
изложени на социјален 
ризик, жртви на семејно 
насилство, лица со 
попреченост, ученици за 
одредено научно 
достигнување, лица кои 
имаат медицински режим 
на исхрана 

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

2022 5,000,000.00 Број на лица 
кои добиле 
еднократна 
парична 
помош 

2 Социјална заштита на стари лица 

2.1. Активна вклученост на 
старите лица во 
општествените текови, 
Центри за активно 
стареење 

Општина 
Битола, ЗГ 
Здружение на 
пензионери 

Aктивности во насока на 
промоција на активна 
вклученост на старите 
лица во опшествениот и 
социјалниот живот 

Зголемена опш-
тествена, соци-
јална и културна 
активност на 
старите лица 

2022 50,000.00 Број на лица 
и ЗГ 
вклучени 

3 Ран детски развој       

3.1. Зголемување на 
капацитетите на детските 
градинки 

Општина 
Битола, 
Одделенеи за 
комунални 
дејности, 
МТСП, Светска 
банка 

Изградба, опрема и 
пуштање во функција на 
две детски градинки и 
физичка делба и 
адаптација на Домот за 
доенчиња. Средства во 
програма за комунални 
дејности 

Згрижување на 
поголем број на 
деца во детски 
градинки 

2022 Програма за 
комунални 
дејности 

Број на 
зголемен 
капацитет по 
деца во 
детските 
градинки, 
број на 
ангажирани 
лица 

3.2. Надоместок за 
партиципација 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 но 
Општина Битола тоа го 
проширува и на други 
категории на деца 

Згрижување на 
деца од загрозени 
семејства во 
детските 
градинки, 
Згрижување на 
деца од родители 
жртви на семејно 
насилство во 
детските 
градинки, 
Згрижување на 
деца жртви на 
семејно насилство 
во детските 
градинки, 
Згрижување на 
деца на лица со 
попреченост во 
детските градинки 

2022 200,000.00 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, 

2022 650,000.00 Број на деца 
Роми вклу-
чени во про-
цесот на ин-
клузија, број 
на Здруженија 
на граѓани 
вклучени во 
процесот 

 



  –  БРОЈ 22 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 29.12.2021 СТР. 72 

згрижување на 
овие деца и 
олеснување на 
нивната 
адаптација пред 
да започнат со 
редовно 
школување. 

3.4. Обезбеден превоз на 
деца со попреченост до и 
од ОУ Ѓорѓи Сугарев 

Општина 
Битола 

Финансиска поддршка за 
превоз до и од ОУ Ѓорѓи 
Сугарев/ посебна 
паралелка 

Преку програма за 
образование 

2022 Преку програма 
за образование 

Број на лица 
вклучени 

4 Социјална заштита на лица со попреченост 

4.1. Одржливост Регионален 
ресурсен центар за слепи 
лица 

Општина 
Битола 

Центарот е формиран со 
поддршка на УНДП и 5 те 
општини.За отварање на 
центарот и негово 
функционирање изготвен е 
елаборат според кој на 
годишно ниво потребни 
средства за 
функционирање се 
1.500.000 ден од кои 
МТСП ќе обезбеди 
1.000.000 ден . а 
општините според 
Одлуката за 
воспоставување на 
меѓуопштинска соработка 
ќе финансираат со 2% од 
буџетот за финансирање на 
Здруженија на граѓани и 
фондации 

Одржливост на 
регионален 
ресурсен центар 
за слепи лица 

2022 80,000.00 Број на лица 
кои го 
посетуваат, 
ги користат 
услугите и 
број на лица 
кои ги 
обезбедуваат 
услугите 

4.2. Одржување на адаптиран 
превоз на лица со 
попреченост 

Општина 
Битола, ЈП за 
изградба и 
одржување на 
јавен простор 
за паркирање и 
организирање 
јавен локален 
превоз 

Одржување на превоз на 
лица со потешка 
попреченост 

Олеснето 
движење на 
лицата со потешка 
попреченост 

2022 Во програма за 
оддржување на 

возила 

Број на 
возила чие 
одржување се 
помага, број 
на лица 
вклучени во 
превоз – 
корисници и 
шофери 

4.3. Користење на јавниот 
градски превоз за лица 
со посебни потреби 

Општина 
Битола 

Набавка на ваучери за 
користење на јавен градски 
превоз за лица со посебни 
потреби 

Користење на 
јавниот градски 
превоз за лица со 
посебни потреби 

2022 10,000.00 Број на 
изготвени 
картици за 
лица кои 
користат 
бесплатен 
јавен превоз, 
број на 
превозници 
вклучени во 
процесот 

4.4. Општинско корисна 
работа 

УНДП општина Воспитно образована 
дејност за деца со 
попреченост преку 
обезбедување лични 
асистенти во наставно 
воспитниот процес и/ или 
образовни асистенти и 
негователи во градинки 
1300000 Општина, 1201000 
УНДП (16 асистенти 80% 
финансирани од УНДП и 
20% Општина Битола и 10 
асистенти финансирани од 
Општина Битола) 

Ангажирање на 6 
0бразовни 
асистенти за 6 
крајни корисници 
деца со посебни 
потреби во СОУ 
„Таки Даскало“ и 
останатите 
основни и средни 
училишта каде 
има потреба, 
зголемување на 
бројот на лични 
асистенти на 
ученици во 
основни и средни 
училишта, 
ангажирање на 20 
негователки во 
градинки, 
ангажирање на 
лица во ЗГ 

2022 2,501,000.00 Број на деца 
со 
попреченост 
вклучени во 
редовен 
образовен 
процес, број 
на образовни 
и лични 
асистенти 
вклучени, 
број на 
негователи 
вклучени 
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4.5. Општинско корисна 
работа СДЦ 

Општина 
Битола, УНДП-
СДЦ 

Обука на едукатори кои 
работат со ромски деца и 
изучување на браево 
писмо за слепи лица кои 
покасно го загубиле видот, 
толкувачи на знаковен 
јазик 

Подобрување на 
училишниот 
успех и 
редовноста кај 
ромски деца, 
Вклучување на 
деца Роми од 3 -6 
годишна возраст 
за подобар ран 
детски развој во 
Сумнал, Зголемен 
број на 
заинтересирани 
родители за 
образованието на 
нивните деца, 
едукација на 
слепи лицаа за 
браево писмо, 
толкувач на 
знаковен јазик 
придружник на 
лица со проблеми 
со слух и говор 

2022 500,000.00 Број на 
едукатори 
вклучени, 
Број на слепи 
лица 
вклучени, 
Број на деца 
вклучени 

4.6. 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 
25 - 30 
небравотени лица 
со ниско и средно 
образование во 
период од 4 
месеци. 

2022 1,000,000.00 Број на лица 
вклучени 

4.7. Обележување на 
значајни датуми 

Општина 
Битола, ЗГ 

Значајни датуми одредени 
од ЗГ 

Поддршка за 
обележување на 
значајни денови 
во вид на 
финансиска, 
материјална или 
лична преку 
присуство на 
членови на совет 
на ОБ, 
Градоначалник и 
лица вработени во 
ОБ на настани во 
организација на 
ЗГ 

2022 50,000.00 Број на 
настани 
реализирани 

4.8. Инфраструктура за лица 
со попреченост 

Одделение за 
ЛЕР и ЈП за 
просторно 
планирање 
изработка на 
проектна 
документација, 
Одделение за 
комунални 
дејности, 
1.000.000 Одд. 
за комунални 
дејности 

Мапирање на 
функционалната 
пристапност и 
приспособување на 
објекти 
Изработка на проектна 
документација  
Изградба на пристапни 
рампи 

Со цел да се 
подобри животот 
на лицата со 
оштетен вид, 
слух, лица со 
телесна 
попреченост, 
Општина Битола 
ќе помогне во 
прилагодување на 
постоечка 
инфраструктура и 
покрене 
иницијатива за 
отпочнување на 
постапка за 
изградна на нова 
инфраструктура 
во рамките на 
финансиските 
можности . во 
програма на 
одделение 
комунални 
дејности 
1.000.000,00 ден 

2022 Одд. за 
економски развој 

и одд. за 
комунални 
дејности 

Изготвен 
план на 
објекти за кои 
е потребно 
приспособува
ње, 
Ирзботена 
проектна 
документациј
а, Број на 
објекти кои 
добиле 
притапна 
рампа 
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4.9. Обука за лични 
асистенти на лица со 
попреченост 

Општина 
Битола, ЗГ, 
Црвен крст, 
АВРМ и ЦСР 

Општина Битола во 
соработка со Здруженијата 
на граѓани и Црвен крст ќе 
оствари Обука за лични 
асистенти на лица со 
попреченост преку 
едукација на 20 асистенти 

Со 
сертифицирање од 
обуката лицата се 
вработени со 
договор на дело и 
се исплаќа 
сатница во 
соработка со 
МТСП 

2022 480,000.00 Стари и 
изнемоштени 
лица на ниво 
на општина 
Битола 

4.10. Поставување табли со 
брајово писмо во 
институции 

Општина 
Битола, ЗГ 

Пишување, дизајн, 
изработка и поставување 
табли со брајово писмо во 
институции 

Зголемено 
учество на слепи 
лица 

2022 40,000.00 Број на 
институции 
кои добиле 
табли со 
брајово 
писмо, број 
на табли со 
брајово 
писмо 

4.11. Адаптација на физичка 
пристапност за лица со 
попреченост во домот на 
лицата 

Општина 
Битола 

Финансиска поддршка на 
лица со попреченост со 
цел адаптација на 
физичката пристапност во 
нивниот дом преку 
покривање на дел или 
целосно на трошоците за 
изградба на пристапни 
рампи или платформи за 
инвалидски колички 
адаптација 

Пристапни 
домови за лица со 
физичка 
попреченост 

2022 1,000,000.00 Број на лица 
кои добиле 
поддршка за 
адаптација 

5 Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост 

5.1. Домување за жртви на 
семејно насилство 

Општина 
Битола 

Помош и поддршка при 
домување во услови на 
изнајмен дом за жртви на 
семејно насилство кои ја 
напуштиле насилната 
средина 

Финансиска 
поддршка од 5000 
денари месечно за 
лица жртви на 
семејно насилство 
наменета за 
покривање на 
трошоци на 
закупнина на 
живеалиште (стан, 
соба, итн.) во 
период до 12 
месеци. 
Наменета за 
жртви на семејно 
насилство кои ја 
напуштиле 
насилната 
средина. 
- го пријавиле 
насилството во 
центарот за 
социјална работа; 
- немаат 
живеалиште на 
свое име и не 
можат да 
обезбедат 
живеалиште 
поради 
невработеност 
или ниски 
примања или; 
- не можат да 
обезбедат 
домување кај 
примарното или 
поширокото 
семејство; 
- не се во ризик од 
идно насилство 
и/или, 
- биле сметени во 
шелтер центар 
(засолниште) и по 
напуштање на 
шелтерот не 

2022 Програма за 
еднакви 

можности 2022 

Број на лица 
кои користат 
фин подршка 
за домување 
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можат да 
обезбедат 
сопствено 
живеалиште; 

5.2. Социјален погреб Општина 
Битола 

Согласно член 35 од 
Законот за гробишта и 
погребални услуги , 
доколку умреното лице 
било корисник на 
постојана парична помош 
и нема семејство , 
трошоците за истиот се на 
товар на општината во 
висина од 10.700 ден. 
Според податоците на 
Центарот за социјални 
работи на територијата на 
Општина Битола има 100 
потенцијални корисници 
на постојана парична 
помош 

Покривање на 
трошоци за 
погреб на 
социјално 
загрозени лица и 
лица без семејство 

2022 80,000.00 Обезбедени 
услуги 

5.3. Превенција и еднакви 
можности во 
општествената, 
здравствената и 
социјалната заштита на 
лица од ранливи и 
чувствителни групи 
 

Општина 
Битола, ЗГ 

Aктивности во насока на 
промоција на здравјето и 
превенција на болестите, 
обезбедување на средства 
за заштита и 
превенција од 
дискриминација, 
запознавање со правата на 
лицата со попреченост, 
Зголемување на 
капацитетите на лицата од 
ранливи категории, 
подготовка, организација и 
спроведување на 
активности кои 
инволвираат лица од 
ранливи и чувствителни 
групи, кампања за 
подигнување на свеста кај 
родителите за важноста на 
предучилишното, 
основното, средното и 
високото образование, 
активности и 
информативни 
средби со ранливи групи и 
ромско 
население за 
потребата од 
имунизација, 
бесплатно 
здравствено 
осигурување, 
сексуално‐ 
репродуктивно здравје и 
посета на 
доктор и здравствени 
институции 

Обезбедени 
средства за 
заштита и 
превенција на 
пренос на заразни 
болести, 
превенција од 
дискриминација, 
запознавање со 
правата на лицата 
од ранливи и 
чувствителни 
групи 
обуки и 
работилници 
пропратени 
со соодветен 
промотивен 
материјал 

2022 100,000.00 Број на лица 
вклучени 

5.4. Центар за кариерно – 
здравствено советување 

Општина 
Битола  
ЗГ Сумнал 

Обезбедување на кариерно 
советување за образование 
на деца роми и нивните 
родители, Промовирање на 
здравствената писменост 
на Ромите од обучени 
здравствени медијатори и 
формирање на Центри за 
здравствено образование 
на Заедницата согласно 
проектот Еразмус 

Подобрување на 
квалитетот на 
живот на Роми во 
општина Битола 
преку 
зголемување на 
нивните 
капацитети и 
активно учество 
во образовниот 
процес и 
здравствената 
заштитаапреку 
изработка на АП 
зaштита 

2022 1,652,000.00 Број на Лица 
од ранливи 
групи- роми 
на ниво на 
општина 
Битола 
вклучени 
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5.6. Поддршка на стручни 
(граѓански) организации 
кои би понудиле 
советувалишна работа и 
психосоцијална 
поддршка за различни 
категории граѓани во 
социјален ризик (жртви 
на семејно насилство, 
Роми, лица со 
попреченост...) јакнење 
на самодовербата на 
жени, жртви на семејно 
насилство, за 
самовработување 
 

Општина 
Битола, 
Здрженија на 
граѓани 

Советодавна поддршка за 
оспособување на лица од 
ранливи категории, личен 
и професионален развој на 
ранливи групи, групна и 
индивидуална 
психосоцијална поддршка, 
Обезбедување обуки и 
активности за интеграција 
на лицата од ранливи 
групи, според нивната 
функционалност на 
пазарот на трудот за 
подобрување на нивниот 
социоекономски статус и 
благосостојба 

Зголемување на 
капацитетите на 
ЗГ, подобрени 
знаења, вештини 
и психосоцијална 
добробит на лица 

2022 90,000.00 Број на ЗГ 
вклучени 

5.7. Згрижување на бездомни 
лица и лица во ризик, 
интервентно сместување 

Општина 
Битола во 
соработка со 
Црвен крст и 
ЦСР 

Интервентно згрижување 
на бездомни лица и лица 
во ризик кои што поради 
непредвидени причини, 
елементарни непогоди, 
пожар и слично останале 
без дом 

Згрижување на 
бездомници во 
период на студен 
бран, згрижување 
на лица, 
семејства, 
вклучително и 
деца кои што се 
во ризик – 
привремен дом во 
хотел Битола 

2022 900,000.00 Број на лица 
згрижени 

5.8. Поддршка на иновативни 
форми од социјална 
заштита 

Општина 
Битола во 
соработка со ЗГ 

Поддршка на иновативни 
форми од социјална 
заштита 

Поддршка на 
иновативни 
форми од 
социјална заштита 

2022 30,000.00 Број на 
активности 
поддржани 

5.9. Поддршка на 
активностите на Советот 
за превенција на детско 
престапништво 

Општина 
Битола, Совет 
за превенција 
на детско 
престапништво 

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

Намалување на 
ризикот од појава 
на детско 
престапништво 

2022 40,000.00 Број на 
активности и 
број на лица 
и ЗГ 
вклучени во 
нив 

5.10. 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 

2022 140,000.00 Број на 
активности и 
број на лица 
и ЗГ 
вклучени во 
нив 

5.11. 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 

2022 40,000.00 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 

2022 40,000.00 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 

2022 40,000.00 Број на 
активности и 
број на лица 
и ЗГ 
вклучени во 
нив 
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5.14. Поддршка на 
активностите на 
општински совет за 
заштита на потрошувачи 

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 

2022 40,000.00 Број на 
активности и 
број на лица 
и ЗГ 
вклучени во 
нив 

5.15. Анализа на состојба на 
Родовобазирано 
насилство и семејно 
насилство 

Општина 
Битола, ЗГ, 
МТСП, ЦСР, 
МВР 

Поддршка на изработка на 
анализа на состојбата со 
РБН и СН во Општина 
Битола и подготовка на 
извештај 

Следливос на 
состојбата во 
текот на годините 

2022 Програма за 
еднакви 

можности 2022 

изготвен 
завршен 
извештај 

5.16. Промотивна кампања Општина 
Битола 

Поддршка за одредени 
активности и цели 

Печатен 
промотивен 
материјал за 
потребите на 
одредена 
активност 

2022 30,000.00 Број на 
активности и 
број на лица 
и ЗГ 
вклучени во 
нив 

5.17. Карти за лица со 
попреченост за културни 
настани 

Општина 
Битола, Дом на 
култура, 
Театар, КИЦ 

Бесплатен влез на 
културни манифестации за 
лица со попреченост 

Зголемено 
учество на лица со 
попреченост во 
културни текови 

2022 0.00 Број на лица 
вклучени 

5.18. Студентска пракса Општина 
Битола, 
Универзитет 

Студенти практиканти 
ангажирани во ОБ и ЈП 

Ангажирање на 30 
студенти во 
период од еден 
месец секој во ОБ 
и ЈП, 

2022 Програма за 
млади и спорт 

Број на лица 
вклучени 

5.19. Инклузија на лица со 
попреченост во спортски 
настани 

Општина 
Битола 

Активности во насока на 
зголемување на учество на 
лица со попреченост во 
спортски настани 

Преку програма за 
млади и спорт 
финансиска 
поддршка на 
спортски клубови 
кои организираат 
активности/ и/ или 
вклучуваат лица 
со попреченост 

2022 Програма за 
млади и спорт 

Број на лица 
вклучени 

5.20. Инклузија на деца со 
попреченост во спортски 
настани 

Општина 
Битола 

Активности во насока на 
зголемување на учество на 
деца со попреченост во 
спортски настани 

Преку програма за 
млади и спорт 
ваучери за 
членување во 
спортски клубови 
за деца со 
попреченост во 
инклузивни групи 

2022 Програма за 
млади и спорт 

Број на лица 
вклучени 

5.21. Поддршка на ЗГ кои 
испорачуваат социјални 
услуги 

Општина 
Битола, ЗГ 

Преку програма за 
поддршка на здруженија 
на граѓани РИЛОУД 2, во 
програма за економски 
развој 

Поддржани 
здруженија, 
финансиски, кои 
би испорачувале 
социјални услуги 

2022 Програма за 
економски развој 

Број на ЗГ 
вклучени 

5.22. Социјално менторство Општина 
Битола, 
донатори 

Менторска поддршка на 
лица од ранливи групи 
долгорочно невработени, 
влади...при 
идентификување на своите 
работни способности и 
вештини и водење при 
процесот на вработување и 
први работни денови 

Да им помогне на 
барателите на 
работа, лица од 
ранливи групи, 
брзо и поуверено 
да се 
аклиматизираат 
на своите 
професионални 
улоги. 

2022 50,000.00 Број на лица 
вклучени 

5.23. Адаптирани спортски 
игралишта и сали 

Општина 
Битола, ЗГ 

Адаптација на спортски 
игралишта и сали 
прилагодени за лица со 
попреченост 

Можности за 
спортување на 
лица со 
попреченост 

2022 Програма за 
млади и спорт 

Број на 
адаптации 
извршени 

5.24. Субвенционирана 
фирмарина 

Општина 
Битола 
Совет на 
Општина 
Битола 

Субвенционирање на 
фирмарина на фирми кои 
се управувани од лица со 
поп/ самохрани со 
старателство врз деца, 
жртви на семејно 
насилство 
Одлука на Совет 

Поттикнато 
претприемништво
, помогнат мал 
бизнис, 
зголемување на 
финансиска 
стабилност 

2022 0.00 Број на 
фирми 
поддржани 
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5.25. Стратегија за социјални 
претпријатија 

Општина 
Битола 
Влада РСМ/ 
 

Подготовка на Стратегија 
за социјални претпријатија 

Создавање на 
подобру услови и 
потикнување за 
отварање на 
социјални 
претпријатија 

2022 200,000.00 Подготовена 
Стратегија за 
социјална 
претпријатија 

5.26. Стратегија за Роми Општина 
Битола 
Проект 
Ромалитико 

Подготовка на Стратегија 
согласно националната 
стратегија 

Подобрување на 
условите за живот 
на ромското 
население во 
областа на 
образование, 
домување, 
здравство 

2022 Проект 
Ромалитико 

Подготвена 
стратегија за 
Роми 2022-
2026 

5.27. Специјализирано 
советувалиште за лица 
кои преживеале 
насилство 

Општина 
Битола, 
Министерства,
донатори 

Воспоставување на 
специјализирано 
советувалиште за лица кои 
преживеале насилство со 
цел надминување на 
последиците и траумите од 
насилството и јакнење на 
самодовербата на жртвите, 
СОС линија 

Зајакнување на 
лица жртви на 
насилство 

2022 Програма за 
еднакви 

можности 2022 

Број на ЗГ 
вклучени 
Воспоставен 
советувалише
н центар за 
жртви на 
семејно 
насилство 
Изготвена 
програма за 
економско 
јакнење на 
лица во 
социјален 
ризик 
Изготвена 
програма за 
психосоцијал
на поддршка 
на жени 
жртви на 
семејно 
насилство 
Број на лица 
(поделени по 
род и 
социјален 
ризик) 
вклучени во 
програмата 
кои добиле 
психосоцијал
на поддршка 
и советување 
Број на лица 
(поделени по 
род и 
социјален 
ризик) кои 
биле 
вклучени во 
обуки 
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ПРИЛОГ 1 
 

ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 2022 
Реден 
број 

Шифра Субвенции и трансфери Износ 

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

2 425970 Консултантски услуги Стратегија за социјални претпријатија 200,000.00 
Вкупно  200,000.00 

3 425 920 Печатен промотивен материјал за потребите на одредена активност 30,000.00 
  Користење на јавниот градски превоз за лица со посебни потреби 10,000.00 
   Вкупно  40,000.00 

4 425 990 Инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата 1,000,000.00 
  Образовни аситенти  1,300,000.00 
  Јавни дејности  1,000,000.00 
  Вкупно  3,300,000.00 

5 464 990  Партиципација детски градинки  200,000.00 
  Инклузија деца Роми 650,000.00 
  Трансфер Центар за слепи лица  80,000.00 
  Социјален погреб 80,000.00 
  Згрижување на бездомници 900,000.00 
  Обука на лични асистенти за лица со попреченост 480,000.00 
  Вкупно 2,390,000.00 

6 463 110 Обележување на значајни датуми 50,000.00 
 Пензионерски клубови, активно стареење 50,000.00 
 Поддршка на совети за превенција на детско престапништво, социјална 

заштита, превенција, безбедност на сообраќајот, ЛЕСС, заштита на 
потрошувачи  

240,000.00 

 Активности за превенција, социјална и здравствена заштита, 
дискриминација, Поддршка на стручни (граѓански) организации , 
иновативни форми од социјална заштита, поставување табли со брајово 
писмо  

250,000.00 

 Социјално менторство 50,000.00 
 Повик за волонтерски акции 100,000.00 

  Вкупно 740,000,00 
  ВКУПНО 11,645,000.00 

 
 

Реден број Шифра Донаторски сметки Износ 
1 742 111 -Приходи од УНДП 

ОКР/ Креирање на можности 
1,701,000.00 
L5 1201000 

ОКР / СДЦ M0 500000 
 425 990 Други договорни услуги  1,701,000.00 

2 Приходи од ЕУ Здравствени медијатори ЕРАЗМУС 1,652,000.00 
 463 110 Трансфер на ЗГ  540,000.00 
 420 220 Трансфер на туристичка агенција  360,000.00 
 425 990 Трансфер на физички лица 660,000.00 
  Други трошоци 92,000.00 
    1,652,000.00 

 
Бр.09-156/33                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.                   на Советот на Општината 
Б и т о л а                          Габриела Илиевска 
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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 економски 
развој во Општина Битола за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за економски 
развој во Општина Битола за 2022 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

 
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 27.12.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за економски развој во Општина Битола за 

2022 година 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
На програмата за економски развој во Општина Битола 

за 2022 година 
 

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

За 2022 година 
 
 

Ред. 
Бр. шифра Извор на приходи Износ 

1 741114 Пренесен вишок на приходи од претходна 
година 48.628.224,00 

 ВКУПНО: 48.628.224,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за економски развој во Општина Битола 

За 2022 година 
Ред. 
Бр. шифра Расходи Износ (ден) 

1  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСВЕРИ 12.856.667,00 
1.1 464 990 Други трансфери ,00 
1.2 426990 Г1 Активности за СТРАТЕГИЈА ЗА ЛР 500,000.00 
1.3 426120 Г1 Чланарини во ЛАГ и ЗЕЛС 763.000.00 
1.4 3 Г Еднократна помош на здруженија на граѓани 1.000.000,00 
2 482 ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 35.771.557,00 

2.1 ЈД 482 110 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на улици 
и патишта 22.542.907,00 

2.2 ЈИ 482 310 Подготвување на објекти за пречистителни станици и 
колектори 1.077.100,00 

2.3 ЈГ 482 710 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за водоснабдување 749.350,00 

2.4 ГД 482 810 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на 
капацитети за енергетика 2.031.200,00 

2.5 ЈЛ 482 910 Подготвување на проекти, вклучување на дизајан на други 
објекти 9.071.000,00 

2.6 ЈЛ 482 210 Подготвување на проекти за мостови 300.000,00 
  ВКУПНО: 48.628.224,00 

 
 
 
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 со-
гласно 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 
земаа 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) предвидената мрежа за осветлување 
соодветствува на потребите на жените пред 
сé, за зголемена безбедност; (3) планираната 
изградба и реконструкција на водоводна 
линија и атмосферска и фекална канали-
зација исто така е развиена врз основа на 
потребите на мажите и жените и нивните 
различни улоги во домаќинството. Допол-
нително, во насока на економско јакнење на 
жените, но и општината во целина, про-
грамата предвидува (4) активности за 
поддршка на женското 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. 
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Планирана е обука на проектанти на соо-
браќајни проекти за вовед на нестеротипни 
сообраќајни знаци како пракса воведена во 
ЕУ земјите, а со цел да се разбијат стерео-
типите 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 покажу-
ва дека ги поддржува и применува принци-
пите на родово одговорно креирање на 
политиките и следствено-родово одговорно 
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.  

Програмата овозможува буџетско следе-
ње, транспарентност и ефикасност на 

обезбедените средства за спроведување на 
родовото буџетирање.  

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за еко-
номски развој и Секторот за економски 
развој, јавни дејности и информатичка тех-
нологија на Општина Битола, Одделението 
за економски развој 

Оваа Програма влегува во сила со доне-
сувањето а ќе се објави во Сл.Гласник на 
Општина Битола и ќе се применува до 
крајот на годината, односно до донесување 
на Програмата за 2023 година. 
Бр.09-156/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 
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ПРИЛОГ 1 
 

НА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.  
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА  2022  (ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА,  

ГЕОМЕХАНИЧКИ, СОГЛАСНОСТИ ОД ИЗИИС, ГЕОДЕТСКИ И ДР. ЕЛАБОРАТИ СОГЛАСНО 
ЗАКОН) 

 

Ред. 
бр. 

ЛОКАЦИЈА / 
УЛИЦА  

Програма ЈД    
Подготвување 

проектина 
улици и 

л.патишта, 
споменици  ЈД 

(482110,) 

Програма  ЈИ   
Подготвување 
на проекти за 

на пречист 
станици и 
колектори 
(482310) 

Програма 
ЈГ   

Подготву-
вање на 

проекти за 
водоснабду

вање 
(482710) 

Програма 
ГД  

Подготву-
вање на 

проекти за 
енергетски 
капацитети 

(482810) 

Програма ЈЛ 
Подготву-

вање на 
проекти за 

други 
објекти 
(482910) 

Програма 
ЈД 

Подготву-
вање на 

проекти за 
мостови 
(482210) 

ВКУПНО 

1 ул. Драгорска 130.000,00      130.000,00 

2 

Пристап до објект 
надвор од ГУП-
правец-Битолско 
Кале 

150.000,00      150.000,00 

3 с.БАРЕШАНИ 14.387,00      14.387,00 

4 

Санација и 
реконструкција на 
објекти во 
сопственост на 
општина Битола и 
кровови (, ПУ Е. 
Караманди со 
П=2142 м2) 

100.000,00      100.000,00 

5 Ул. позади Кеопс-
Декорпод    46.000,00   46.000,00 

6 Мост на р. Драгор 
кај Безистен      300.000,00 300.000,00 

7 

Сообраќајни 
проекти  низ улици 
во Битола,Измена 
на траен и времен 
режим на 
сообраќај и 
смирување на 
сообраќај 

1.000.000,00      1.000.000,00 

8 

Изработка на 
рампина за 
пристап до ОУ и 
СУ и други 
институции 

150.000,00      150.000,00 

9 

Изработка на 
Програма за 
енергетска 
ефикасност 

   300.000,00   300.000,00 

10 Геодетски 
елаборати     800.000,00  800.000,00 

11 Геомеханички 
елаборати     500.000,00  500.000,00 

12 Мислења од 
ИЗИИС     200.000,00  200.000,00 

13 

ул. Браќа 
Џаферови (паркинг 
позади Финансов) 
Л=45 м +паркинг 
+2-ра фаза 

76.000,00   15.000,00   91.000,00 

14 

Гасификација-
примарна мрежа во 
Битола (Проект за 
инфраструктура) 
Л=м 

200.000,00      200.000,00 
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15 
Кров на О.У 
,,Ѓорги Сугарев'' 
П=1430+729 м2     100.000,00  100.000,00 

16 Паркинг (Гт,, 
Работнички) 70.000,00   25.000,00   95.000,00 

17 

Улици во селата:с. 
Жабени , с., Егри, 
с.Лажец( проекти 
за реконструкција) 

400.000,00      400.000,00 

18 
Реконструкција на 
ул во с. Оптичари 
со Л=1090 м 

200.000,00      200.000,00 

19 ул. Стив Наумов 450.000,00 2.000,00 2.000,00    454.000,00 
20 ул. Дебарска 54.000,00 500,00 500,00    55.000,00 

21 

ул. Климент 
Охридски (пресек 
Солунска со 
Ленинова) 

166.000,00 1.000,00 1.000,00    168.000,00 

22 ул Мукос 50.000,00      50.000,00 

23 ул. Донkа 
Ушлинова 290.000,00 88.200,00 87.700,00 99.200,00   565.100,00 

24 
Пристап до објект 
надвор од ГУП-
правец . Крклино 

300.000,00 2.000,00 2.000,00    304.000,00 

25 

Измени на 
Програма за 
урбана опрема од 
2017 на ОБ, заедно 
со проектна 
документација за 
изведба 

    200.000,00  200.000,00 

26 ул. Довлеџик, крак 
покрај р. Драгор 450.000,00 1.000,00 1.000,00 75.000,00   527.000,00 

27 
Реконструкција на 
ул. 7-ма Бригада со 
Л=282 м 

170.000,00 500,00 500,00    171.000,00 

28 
Изградба на ул 
,Васил Брглевски,, 
со Л=170 м 

145.000,00      145.000,00 

29 

ЈП Жабени-
решавање на фек 
канал со таложник 
или изградба на 
нов каракК&Ш-
пречистителна 
станица 

 500.000,00     500.000,00 

30 
Улици во населба 
Недопирливи (7-м 
со вк Л=2050 м' 

850.000,00 30.000,00 30.000,00    910.000,00 

31 

Доводен цевковод 
од БТ до с. 
Брусник со Л=1000 
м (Архитектонски 
проект за 
инфраструктура)+ 
ИДЕЕН 

  180.000,00    180.000,00 

32 
Проектна 
документација за 
Месна заедница     50.000,00  50.000,00 

33 

 Реконструкцја на 
објект ,,Парк,,-
Офицерски дом со 
П=550 м2 

    625.000,00  625.000,00 

34 ул. Христо Ботев 
Л=500 м 306.800,00 3.500,00 15.300,00    325.600,00 
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35 

Улично 
осветлување 
д.Оризари со 
Л=1.100 м и 
пешачка патека 

187.370,00   236.000,00   423.370,00 

36 Спомен обележје 
пред Саат Кула     200.000,00  200.000,00 

37 Потпорен зид на р. 
Драгор   220.000,00    220.000,00 

38 

Основни 
сообраќакни 
проекти по СС за 
ЦГП -3-та фаза 

400.000,00      400.000,00 

39 

Улично 
осветлување на ул. 
8-ми Септември до 
ГУП-г. Оризари 
Л=1500 м 

   230.000,00   230.000,00 

40 

Улично 
осветлување на 
улица за с. Лавци 
од пресек со ул 
Партизанска до 
граница на ГУП со 
Л=1300 м 

   150.000,00   150.000,00 

41 

Улично 
осветлување на ул 
Студентска со 
Л=300 м 

   50.000,00   50.000,00 

42 

л.п. Од с. Трново 
(трансформатор) до 
граница на НП 
Пелистер со 

600.000,00      600.000,00 

43 

Изработка на 
предмер пресметки 
и стручно 
консултантски 
услуги, теренски 
увид, анализи, 
извештаи и други 
урбанистички 
архитектонски и 
инженерски услуги 
проценети по 
работен час 

    200.000,00  200.000,00 

44 Проекти за рушење     200.000,00  200.000,00 

45 

улица покрај 
Светонеделски 
гробишта со 
Л=1840 м 

680.000,00      680.000,00 

46 

Енергетски проекти 
за фасади на 
објекти сопственост 
на ОБ 

    400.000,00  400.000,00 

47 

Санација на кровна 
конструкција на 
општинска зграда и 
простор за архива 

    350.000,00  350.000,00 

48 Мал Париз ( Даме 
Груев) со Л=400м 124.000,00      124.000,00 

49 Бул.1ви Мај во Јени 
Мале со Л= 290 90.000,00      90.000,00 

50 
улица покрај жел 
пруга-Мал Париз со 
Л=220 м 

68.000,00      68.000,00 

51 ул. Зборска со 
Л=190 м 175.000,00      175.000,00 
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52 
Основни проекти за 
гасоводни 
приклуцоци    50.000,00   50.000,00 

53 

СЕКУНДАРНА 
Канализациона 
мрежа низ с. 
Магарево и дел од 
Трново со Л=3000 
м (само ревизија) 

 106.200,00     106.200,00 

54 
Спортски комплекс 
во АРМ ГП 15.5 и 
15.17 

4.400.000,00      4.400.000,00 

55 

Зграда за 
противпожарна 
единица во АРМ со 
развиена површина 
за П+1 

    3.000.000,00  3.000.000,00 

56 

ул. Никола Тесла 
(од пресек на 
Ленски мост до 
Грозд) со Л= 

220.000,00      220.000,00 

57 
ул.,,11ти 
Октомври,, со 
Л=200 м 

80.000,00   36.000,00   116.000,00 

58 ул. 11-ти Март со 
Л=200 м 180.000,00   75.000,00   255.000,00 

59 

Горно Оризари 
(улици: 
Јабланица+Мрамор
ец+ Стара 
Чешма+Ванчо 
Јаневски+ Крсте 
Налев+ Васил 
Брглевски+ 
Раштанска ) 
реконструкција со 
Л=3.300 м 

600.000,00      600.000,00 

60 
Санација на кејски 
зидови на р. Драгор 
во Л=1000 м     300.000,00  300.000,00 

61 

Цевковод за 
Населба 
Ветерници(само 
ревизја) со Л= 

  35.000,00    35.000,00 

62 

ул. Штипска-
водоводна линија 
(само ревизија) со 
Л= 2 

 8.000,00     8.000,00 

63 

Изготвување на 
проектна 
документација-
основен проект за 
влез во БТ ул. ,,8-
ми ,, Септември од 
бензиска Лук Оил 
до граница на ГУП 
со Л=1500 м и 
ш=23.5 м (ревизија 
на атмосверска кан 
) 

2.000.000,00 106.200,00     2.106.200,00 

64 

Реконструкција на 
улици во с. Д. 
Оризари со л=3500 
м и ревизија на 
канализација од 
1000 м 

805.350,00 35.500,00     840.850,00 

 
 

 



СРЕДА 29.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 22  –  СТР. 87 

65 

Поврзување на ул. 
СТУ 5 во АРМ 2 со 
ул. Во нас Стрчин 
со Л= 

270.000,00 30.000,00 8.050,00    308.050,00 

66 

Изградба на ул кај 
Француски 
гробишта со  
Л=550 м 

380.000,00 19.500,00 15.300,00    414.800,00 

67 

Изградба на Вело-
патека на л.п. За с. 
Дихово -с. 
Братиндол со  
Л= 750 м 

320.000,00      320.000,00 

68 

Реконструкција на 
ул. Д.И. Муратот од 
пресек со ШШ до 
ул. Ленинова со Л= 
150 м 

180.000,00      180.000,00 

69 ул. ,,150,, со Л=250 м 130.000,00 9.000,00 7.000,00    146.000,00 

70 

Реконструкција на 
кровна 
конструкција на ОУ 
во с. Кишава 

    150.000,00  150.000,00 

71 
Реконструкција на 
кров на спортска 
сала  во с. Бистрица     150.000,00  150.000,00 

72 
Ограда на Зелен 
парк на граница со 
ул Железничка     20.000,00  20.000,00 

73 

Уредување на 
зелени површини 
со урбана опрема и 
хортикултура во 
БЛР ( со измени на 
Програма за урбна 
опрема) 

    150.000,00  150.000,00 

74 

Основен проект за 
изградба на 
стационар за 
бездомни животни 
(согласно идеен 
регионален проект) 

    336.000,00  336.000,00 

75 
Реконструкција на 
спортски терен во 
БЛР со гумен под     40.000,00  40.000,00 

76 

Реконструкција на 
ул. Индустриска + 
дел од Партизанска 
со Л=1610 +800 м 

1.100.000,00      1.100.000,00 

77 
Основен проект за 
ул. ,,Индустрски 
пат со Л=377,84 м 

1.600.000,00      1.600.000,00 

78 
л.п. За с. Буково-
основен проект со 
ш=5 м 

62.000,00      62.000,00 

79 
ул. СТУ 6 и СТУ 8 
во АРМ Четврт 2 со 
л= 890 м 

507.000,00 134.000,00 144.000,00 144.000,00   929.000,00 

80 ул. ,,170,, со 
Л=190м 100.000,00      100.000,00 

81 

Техничка 
документација за 
ревитализација на 
улици во Битола 
Бул. 1ви Мај 

550.000,00      550.000,00 

82 Елаборати за 
животна средина 300.000,00      300.000,00 
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83 
Проект за греење во 
СС Борис 
Чурлевски    500.000,00   500.000,00 

84 

Буковски Ливади: 
ул.Крстин 
Чулакоски со 
Л=220 м 

182.000,00      182.000,00 

85 

Буковски Ливади: 
ул.Митре 
Врчакоски со 
Л=300 м 

250.000,00      250.000,00 

86 
Буковски Ливади: 
ул.Буковски мост 
со Л=320 м 

280.000,00      280.000,00 

87 

Програма за 
времени објекти-
сообраќајни 
дејности 

    300.000,00  300.000,00 

88 Конзерваторски 
надзор     300.000,00  300.000,00 

89 

Урбанистички 
проект и основен 
проект за градежно 
земјиште-
Рекреативна зона 
Кркардш со П=до 2 
ха 

    500.000,00  500.000,00 

 ВКУПНО: 22.542.907,00 1.077.100,00 749.350,00 2.031.200,00 9.071.000,00 300.000,00 35.771.557,00 
 
 

ПРИЛОГ 2  
 

Ред 
бр Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ ИЗНОС 

1 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 10.593.587,00 
2  Кофинансирање  
    
  Кофинансирање на CBC-MK-GR-Greenmobility 3.000.000,00 

  Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit 1.000.000,00 

  

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

500.000,00 

  
Кофинансирање проект СМАРТ КУЛ ТУР-аванс за 
поврат на средства од МЛС 2.920.000,00 

  Кофинансирање проект Reload 460.000,00 
3  Учество на ОБ во проекти 2.000.000,00 
4  ЦППР 713.587,00 

   10.593.587,00 
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 
8 3Г трансфер Еднократна помош до здруженија на граѓани 1.000.000,00 

  СЕ вкупно 12.856.667,00 
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Програма за економски развој за 2022 година 
 

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси Индикатори 

Поддршка за отварање 
на сопствен бизнис на 
жени 

ЕР 
UNWOMEN 
 

Давање на финансиска 
поддршка на жени 
претприемачи обучени 
преку проектот на 
Општина Битола и 
UNWOMEN 

Зголемување на 
вработеноста во ОБ 2022 донации 

Број на 
отпочнати 
бизниси 
 
 

Воведување на 
советници за кариерен 
развој во средните 
училишта 

ЕР 
СУ 
БРО 

Да се обучат лица од 
педагошката служба на 
средните училишта кои 
ќе даваат совети за 
кариерен развој 

Зголемување на 
вработливоста на 
младите момчиња и 
девојчиња 

2022  
Број на 
едуцирани 
советници 

Едуцирање за 
нестереотипни 
сообраќајни знаци во 
изработката на 
сообраќајни проекти за 
траен режим на 
сообраќај. 

ЕР Да се обучат 
проектанти 

Разбивање на 
сообраќајните 
стереотипи преку 
вертикална и 
хоризонтална 
сигнализација 

2022  

Број на 
изработени 
сообраќајни 
проекти 

Обука за проектанти-
ревиденти во висока и 
ниска градба 

ЕР 

Да се обучат 
проектантите  да ја 
внесуваат родовата 
компонента во 
изработката на 
проектите 

Изработка на родово 
сензитивни проекти 2022  

Број на обуки 
Број на 
едуцирани 
проектанти 

 
 
 

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 туризам 

во Општина Битола за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за туризам во 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 13 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 27.12.2021 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за туризам во Општина Битола за 2022 

година 

МОДЕРЕН И АТРАКТИВЕН ЛОКАЛЕН 
ТУРИЗАМ - „Битола, атрактивна 

туристичка дестинација“ 
 
Човековите потреби се бројни и разно-

видни. Во збирот човекови потреби се 
содржани и туристичките потреби, кои се 
разновидни по содржина и структура, а 
се задоволуваат со добра кои овозмо-
жуваат најразлични облици рекреација, 
патување и други бројни активности. 
Парафразирана старата латинска изрека 
Turismus id et crescit eundo - Туризмот 
оди и расте одејќи, всушност е нашиот 
лајт - мотив да создадеме услови за 
постојан раст на туризмот, а есенцијал-
ните својства од постојаниот раст на 
туризмот се рефлектираат во зголемен 
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животен стандард преку остварување 
поголем финансиски бенефит, кој што ќе 
биде наменет во висок степен на урбани-
зација и вклучување на нови сегменти, 
но и поединци - граѓани во категоријата 
потенцијална и иновативна туристичка 
понуда. Битола со Пелистер, со своите 
културно - историски знаменитости, но и 
со збогатување на понудата мора да пре-
расне во препознатлива точка на турис-
тичката мапа во Државата, на Балканот, 
во Европа, па и во светот.  

Целта е зголемување на учеството на 
туризмот во локалниот буџет, како и зго-
лемување на бројот на вработени во сек-
торот туризам, со што би се намалила 
невработеноста и би се зголемил живот-
ниот стандард на битолчани.  

 
Изработка на стратегија за развој на 
локалниот туризам, во соработка со 
граѓански здруженија, меѓународни 
организации, ЕУ фондови 
 
Tуристичко биро 
 
Е-МААП (кереирање на туристичка 
апликација) 
 
Промоција и поддршка на локалниот 
туризам (со посебен акцент за развој 
на планинскиот туризам на Пелистер) 
 
Општина Битола со својата местопо-

ложба (непосредната близина со Р. Грција 
членка на ЕУ, поставеноста на историски 
важната рура, позната како патот VIA 
EGNATIA, блискоста до охридскиот и со-
лунскиот аеродром, природното богат-
ството (планината Баба со единствената 
флора и фауна, потенцијалите за развој на 
зимските спортови итн.), културните атрак-
тивности (богатата историјата и традиција, 
културни споменици и знаменитости, мани-
фестации и фестивали) ги има сите предус-
лови за развивање на туризмот како еден од 
најважите двигатели на општествениот 
развој. 

 
Тому поради ова Општина Битола во 

Стратегијата за развој особен акцент му 
придава на развојот на туризмот како 

глобален тренд и гранка со исклучителен 
потенцијал и можности. Во тој контекст 
оваа предлог - програма нуди низа мерки, 
активности, проекти и иницијативи чија цел 
е динамичен и комплементарен развој на 
туризмот во општина Битола. 

 
Постигнувањето на таа цел е можно со 

мобилизирање на сите потенцијали и суб-
јекти во правец на подигање на нивото на 
организациска поставеност, координација, 
стандардизација, валоризација и промоција 
на туристичките потенцијали поставувајќи 
ја Битола на врвот на мапата на туристич-
ките дестинации во регионот. 

 
Во продолжение се претставени актив-

ности, мерки, иницијативи и проекти кои во 
правец на постигнување на визијата, „Би-
тола, атрактивна туристичка дестинација“. 

 
1. Промоција на активности на НП 

Пелистер за развој на туризмот 
 
За развојот на туризмот на територија на 

општина Битола многу придонесува и сос-
тојбата на Националниот парк ,,Пелистер,,. 
За таа цел изработени се неколку студии и 
имплементирани, но секако има место за 
нови и поиновативни. За таа цел општина 
Битола ќе финансира промоција на актив-
ности преземени од страна на НП Пелистер 
за развој на туризмот во Националниот парк 
на дел од изготвена Програма од нивна 
страна за цела 2022 година и која ќе биде 
доставувана на усвојување од страна на 
општина Битола. По завршување на извес-
тувачкиот период (декември 2022 година) 
НП Пелистер е должен да достави Извештај 
за користените средства до Општина Би-
тола. Средствата за реализација на оваа 
Програма општина Битола ќе им ги префр-
лува на крајниот корисник по поднесен 
извештај за извршени работи. Сите овие 
активности се регулирани со обостран 
потпишан меѓусебен договор на општина 
Битола и НП Пелистер Битола. 

 
2. „Урбана Битола” 
 
Разубавување на градот преку изработка 

на мурали на различни локации низ градот. 
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Целта на оваа активност е да се разубават 
објекти околу централното градско под-
рачје, кој сега се грда слика за посетителите 
на градот. 

 
3. Туристички инфо табли за градот 

Битола и потпелистерските села 
 
Планирано е обновување на старите, ош-

тетени, како и поставување на нови пато-
азни (инфо) табли низ градот и потпелис-
терските села. 

 

4. Промоција и поддршка на 
локалниот туризам - Дрвени 
куќарки (штандови) 

 
Изработка на дрвени куќарки (штандови) 

за разни манифестации, културни настани, 
базари, панаѓури итн. 

 
5. Туристичко Биро  
 
6. Изработка на стратегија за развој на 

локалниот туризам (со посебен 
акцент на планинскиот туризам на 
Пелистер) 

 
 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за туризам во Општина Битола 

За 2022 година 
 

Ред. Бр. шифра Извор на приходи Износ 
1 717111 Комунална такса за привремен престој 1.000.000,00 
 ВКУПНО: 1.000.000,00 

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА на Програмата за туризам во Општина 

БитолаЗа 2022 година 
Ред. 
Бр. Програма Г2 Расходи Износ (ден.) 

1 464990 Промоција на активности на НП Пелистер за развој на 
туризмот 500.000,00 

2 464990 Е - МААП (креирање туристичка апликација) 120.000,00 

3 464990 Туристички инфо - табли за градот Битола и 
потпелистерските села 30.000,00 

  Урбана Битола 50.000,00 

4 464990 Промоција и поддршка на локалниот туризам - Изработка 
на дрвени куќарки (штандови) 300.000,00 

5 Програма за 
култура К3 Туристичко биро / 

6 
Програма за 
економскиот развој 
Г1 

Изработка на стратегија за развој на локалниот туризам (со 
посебен акцент на планинскиот туризам на Пелистер) / 

  Вкупно: 1.000.000,00 
 
 
 
При изработката на оваа програма почи-

туван е родовиот аспект преку согледување 
на приоритети на Општина Битола, кои 
обезбедуваат еднакви можности за жените и 
мажите. 

Структурата на поединечните трошоци 
во рамките на вкупно предвидениот износ 
ќе се определува согласно спроведените 
јавни набавки за истите. 
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Исплатата на трошоците ќе се врши од 
соодветните планирани ставки од Буџетот 
на Општина Битола. 

Оваа Програма влегува во сила со 
донесувањето, а ќе се објави во Сл.Гласник 
на Општина Битола. 
Бр.09-156/35                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 Програмата за еднакви 

можности за 2022 година 

1. Ја објавувам Програмата за еднакви 
можности 2022 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
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 27.12.2021 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за еднакви можности за 2022 година 

ВОВЕД 
 
Прашањата за економската независност 

на жената, нејзиниот напредок во животот и 
кариерата и уривањето на стереотипите, се 
клучни моменти околу кои може да се 
концентрира борбата за родова еднаквост, 

што мора да се направи не во натпревар, 
туку во заедничко партнерство помеѓу 
жените и мажите. Непобитен факт е дека 
мажите и жените се различни едни од други 
и меѓу нив постојат природни, биолошки 
разлики кои не можат да се надминат. Но, 
разликите кои ги наметнало општеството, 
стереотипите и општоприфатените родово - 
дискриминирачки модели, се тие што можат 
и треба да се намалат, изедначат, надминат. 

Комисијата за еднакви можности на же-
ните и мажите, функционира како постојано 
работно тело на Советот на Општина Би-
тола (во понатомошниот текст КEM). 

Комисијата за еднакви можности на же-
ните и мажите е формирана со цел да го 
промовира родовиот концепт на локално 
ниво и да го имплементира Законот за 
еднакви можности на жените и мажите. 

Програмата за активности од областа на 
еднаквите можности на жените и мажите во 
Општина Битола за 2022 година, има за цел 
да ја промовира и унапреди родовата еднак-
вост согласно Законот за еднакви можности 
на жените и мажите („Службен весник на 
РМ“ бр. 6/2012, 166/2014 и 150/2015) со кој 
се забранува и казнува секаков вид дискри-
минација врз основа на пол во јавниот и 
приватниот сектор во областа на вработу-
вањето и трудот, образованието, социјал-
ната сигурност, културата, спортот, односно 
во сите сфери на човековото живеење.  

Воедно, со Програмата е предвидено 
организирање на различни активности кои 
се од големо значење за граѓаните и за 
Општината со цел да се промовира и 
унапреди родовата еднаквост, граѓаните да 
се информираат и едуцираат за своите права 
и за тоа како да реагираат доколку се дис-
криминирани по основ на пол и други 
основи.  

Програмата за еднакви можности на 
Општина Битола за 2022 година е израбо-
тена врз основа на Законот за еднакви мож-
ности на жените и мажите и во согласност 
со Стратегијата за родова еднаквост на 
Општина Битола 2021- 2026.  

Општина Битола оваа Програма ќе ја 
реализира во рамките на своите можности и 
расположливите средства во Буџетот на 
Општината за 2022 година за конкретните 
намени, во соработка со различни здруже-
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нија на граѓани и невладини организации 
кои работат во областа на родовата 
еднаквост.  

Оваа Програма ќе се спроведува во текот 
на 2022 година. 

 
ЦЕЛИ  
 
Цел на Општината заедно со Комисијата 

за родова рамноправност е да го промовира 
принципот за воспоставување еднакви мо-
жности на жените и мажите во сите сфери 
на јавниот, општествениот и приватниот 
сектор, кој овозможува остварување на ни-
вните права произлезени од законите на 
Р.С. Македонија. Општината во соработка 
со Комисијата има за цел да ја инкор-
порираат родовата перспектива и еднаквите 
можности во локалната политика, да ја 
унапредат состојбата на жените на локално 
ниво и да ги реализираат стратешките цели 
на Националниот план за акција за родова 
рамноправност и на Законот за еднакви 
можности на жените и мажите. 

Основни цели на Програмата за актив-
ностите на Општина Битола во рамки на 
Комисијата за еднакви можности на жените 
и мажите за 2022 година се:  
• промоција на родовата еднаквост како 

суштинска вредност на општината како 
локална заедница, (преку спроведување 
на информативни кампањи и манифес-
тации, информирање на жените за услу-
гите и можностите кои ги нуди Општина 
Битола и преку редовна публикација на 
активности и материјали за родова ра-
мноправност), зајакнување на институ-
ционалните капацитети на Општина 
Битола за вклучување на родов пристап 
во програмирањето и буџетирањето, 
(преку обуки на КЕМ и општинската 
администрација), развивање на интерни 
принципи, норми, постапки и механизми 
за координирано дејствување 

• Подобрување на информираноста за чо-
вековите права, механизмите за заштита 
и родовата рамноправност. Препозна-
вање на дискримнацијата врз основа на 
пол (во согласнст со законските одред-
би), како и информирање за системите за 

заштита и казнување на кршењето на тоа 
право 

• зајакнување на свеста на жените и мажи-
те за континуирана грижа и заштита на 
сопственото здравје. Постои потреба од 
поголема информираност за подобру-
вање на здравствената заштита, поголема 
едукација за малигните заболувања на 
репродуктивните органи, за болестите 
кои се својствени на современите услови 
на живеење 

• унапредување на заштита од насилство 
врз жени 

• унапредување на механизмите за учество 
на жените во процесот на носење на 
одлуки во заедницата со посебен акцент 
на вклучување на маргинализираните 
жени 

• поттикнување на можностите за економ-
ско јакнење на жените преку информи-
рање за правата од работен однос и мож-
ностите за економска самостојност преку 
започнување со сопствен бизнис  

• Интегрирање на родовата перспектива 
при креирање на буџетските политики, 
согласно со Законот за еднакви можнос-
ти на жените и мажите и Стратегијата за 
родово одговорно буџетирање на Влада-
та на Р.Македонија;  

• Јакнење на капацитетите на Комисијата 
за еднакви можности и општинската 
администрација со цел постигање на 
повисоко ниво на родова рамноправност 
во локалната заедница;  

• Редовна публикација на активности и 
материјали за родова рамноправност; 

• Да се зголеми бројот на жени на одго-
ворни функции /сектори и одделенија/ во 
општинската администрација така и во, 
комисиите, правните и надзорните орга-
ни во локалните институции 

• Да се зголеми довербата на граѓаните во 
институциите во однос на првенцијата и 
заштитата од родово базирано насилство 

• Родова сензибилизација на сопственици 
и менаџери на мали и средни претпри-
јатија во Општина Битола за подигну-
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вање на свеста кај вработените за родо-
вата еднаквост 

• Подготовка на стратешки и опертивни 
програми, правила и процедури како 
основа за работа на КЕМ во Општина 
Битола. 

•  Вклучени жени во едукативни настани и 
активности /трибини, едукативни рабо-
тилници/ за запознавање со заштитните 
механизми што ги нуди домашното зако-
нодавство за превенција и заштита од 
родово базирано насилство 

• Отварање на советовалиште за жртви кои 
преживеале родово насилство, доделува-
ње на финансиски средства за домување 
на жени жртви во одреден период 6 до 12 
месеци. 

• Вклучување и информирање за можнос-
тите на невработени жени од Општина 
Битола во програмите и мерките на 
АВРСМ 

• Економско јакнење на жените од Опш-
тина Битола со намалување на стапката 
на невработеност кај жените преку пого-
лемо искористување на правата и мож-
ностите што ги нудат надлежните инсти-
туции (АППРМ) 

• Поттикнивање на активните урбани заед-
ници во Општина Битола во создавање 
услови за едукација на жените од марги-
нализирани групи за нивно активно вклу-
чување во процесите на креирање и 
имплементиање на локални јавни по-
литики 
 
ФОРМИ И ОБЛИЦИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
АКТИВНОСТИТЕ 
 
• Работилници 
• Лобирање и креативни притисоци 
• Организирање дебати за определени 

прашања 
• Организирање обуки по определени 

прашања 
• Формирање на коалиции на НВО за 

организирано дејствување 
• Информирање на граѓаните 

• Медиумска афирмација  
 
ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ  
 
Општина Битола во соработка со Коми-

сијата за ЕМ и недискриминација пристапи 
кон изработка на програма за еднакви мож-
ности 2022 година во следните области: 

 
Воведување на родов пристап во 
креирање политики  
• Обуки за родова интегрција на врабо-

тените и советот на ОБ 
• Унапредување на механизам за обез-

бедување родово разделени податоци 
во програмите и извештаите кои се 
разгледуваат од советот 

• Воведување на механизам за обез-
бедување родово разделени податоци 
за внатрешната организација на инсти-
туциите и училиштата 

• Унапредување на механизам за сле-
дење на родово еднакви резултати 

 
Зголемување на учеството на жените и 
мажите во донесувањето на одлуки и 
пристапот до ресурси во Општина 
Битола 
 
• Јакнење на жени / мажи идни раково-

дители преку работилници 
• Ефективно учество во институциите и 

донесувањето на одлуките 
 
Родова еднаквост преку образование 
• Квалитативна анализа на причините за 

помал опфат на девојчиња во некои 
училишта 

• Премостување на родовиот јаз во тех-
нички науки 

• Спроведување обука со ученици од 
средните училишта за зајакнување на 
капацитетите за препознавање и поди-
гање на свеста на родово базирано 
насилство 

• Таблети/компјутери или претплата за 
интернет за деца кои неможат да сле-
дат онлајн настава 
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• Подршка на образовните потреби на 
деца во училишна возраст (самохрани 
и ниско образовни родители)  

 
Родова еднаквост преку култура  
• Промоција на родова рамноправност – 

Прослава на меѓународниот ден на 
женските права - 8 март 

• Поставување на хибридни култури 
настани од жени уметнички 

 
Родова еднаквост преку медиуми 
• Организирање на кампања за јакнење 

на самодовербата на жена жртви на 
семејно насилство за самовработување 

• Дигитализација на микро- бизниси 
(услуги ) во сопственост на жени. 

• Кампања за подеднаква поделба на 
товарот на домот  

 
Родова еднаквост преку здравство 
• Подигање на свест за репродуктивно 

здравје 
• Подигање на свеста на средношколска 

та младина за опасностите сексуално 
преносливите болести во насока на 
превенција на истите 

 
Родова еднаквост преку социјална 
заштита 
• Родова анализа на корисниците на 

социјалната помош која се доделува 
од општината 

• Подобрување на квалитетот на живо-
тот на возрасните мажи и жени 

• Психосоцијално советувалиште и гру-
пи за поддршка (осаменост, насилство 
и сл.) - со невладини. 

 
Родова еднаквост преку спорт 
• Поддршка на женски фудбалски и ко-

шаркарски клубови 
• Едократна парична награда за женски 

спортски клубови 
 

Родова еднаквост преку активности 
против родово основано насилство и 
трговија со луѓе 
• Организирање на едукативни работил-

ници со цел на информирање за сите 
форми на насилството и превенција од 
трговија со луѓе 

• Организирање на активности, насо-
чени кон подигнување на свеста за 
своите фундаментални права, промо-
вирање на женските човекови права и 
родовата еднаквости препознавање на 
дискриминација 

• Специјализирано советувалиште за 
лица кои преживеале насилство  

• Домување на жртви на семејно насил-
ство 

• Анализа на состојба на родово бази-
рано насилство и семејно насилство 

 
Родова еднаквост и економското 
јакнење на жената 
• Подигнување на свеста на рураланат 

жена 
• Климатските промени и влијаните врз 

земјоделието 
• Зголемен број на жени претприемачи 

(отворени денови, едукација за сопс-
твен бизнис 30 ) 

• Олеснат пристап на жените до пазарот 
на трудот (промотивни денови за ак-
тивните мерки за вработување) 

• Родова еднаквост и меѓуопштинската 
регионална соработка 

• Соработка на локалните комисии за 
еднакви можности во Пелагонискиот 
регион 

 
Вкупен буџет за реализација на оваа 

програма е 2.050.000,00 ден учество на 
Општина Битола  
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АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА 
ОПШТИНА БИТОЛА 2022 

 Воведување на родов пристап во креирање политики, унапредување 
еднаквите можности за пристап и корист на програмите од страна на мажите 
и жените 

Активност Одговорни Опис на 
активност 

Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Унапредување на 
механизам за 
обезбедување 
родово разделени 
податоци во 
програмите и 
извештаите кои се 
разгледуваат од 
советот (Родова 
анализа на 
програмите) 
 

Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
КЕМ 
UN Women 

Развој на 
динамика на 
собирање на 
податоците и 
алатки за 
собирање на 
податоците 
Родова анализа 
на програми (3 
секоја година) 

Да се обезбеди 
редовно 
ажурирање и 
анализа на 
родово 
разделената 
статистика и 
информации 
како основа за 
следење и 
планирање 
мерки 

Континуирано Нема 
финансиски 
импликации 

Листа на 
индикатори 
Усвоена 
Податоци 
собрани 
Број на родово 
одговорни 
интервенции 
кои се 
воведени во 
програми 

Воведување на 
механизам за 
обезбедување 
родово разделени 
податоци за 
внатрешната 
организација на 
институциите и 
училиштата 

ОБ Развој на 
динамика на 
собирање на 
податоците и 
алатки за 
собирање на 
податоците и 
нивна обработка 
и примена 
Собирање на 
родово-
разделени 
податоци 
Изготувување и 
печатење на 
инфографик со 
анализа од 
собраните 
податоци со 
преораки за 
подобрување 

Да се обезбеди 
редовно 
ажурирање и 
анализа на 
родово 
разделената 
статистика и 
информации 
како основа за 
следење и 
планирање 
мерки 

Континуирано Нема 
финансиски 
импликации 

Родово 
разделени 
статистички 
податоци за 
општинските 
институции 

Унапредување на 
механизам за 
следење на родово 
еднакви резултати 

КЕМ Унапредување 
на перформанс 
индикатори и 
динамика на 
нивно следење 
Воведување на 
родова 
перспектива во 
формуларите за 
доделување на 
помош / 
средства и 
известување 
Обука за родово 
одговорни 
индикатори 

Да се подобри 
механизам за 
следење на 
родово еднакви 
резултати 
Систем за 
следење на успех 
преку родови 
индикатори 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Листа на 
перформанс 
индикатори 
Формулари 
(родово 
сензитивни) 
усоени 
Работилница 
оддржана 
Број на 
учесници на 
работилница 

Обука за родова 
интеграција и 
објава на 
граѓански родово 
одговорен буџет 

Сектор за финансии 
Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
UN Women Сектор за 
финансии 
Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
UN Women 

Обука за родова 
интеграција и 
составување 
граѓански 
родово 
одговорен буџет 
 

Да се подобри 
механизам за 
следење на 
родово еднакви 
резултати 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Објавен 
родово 
одговорен 
граѓански 
буџет 
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Родово одговорни 
мерки 

Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
КЕМ 
UN Women 

Пилот родово 
одговорни 
мерки (во 
образование, 
здравство, 
социјална 
заштита, ЛЕР, 
животна 
средина, спорт, 
култура, 
комунални 
дејности, 
урбанизам, 
млади) 

Да се зајакне 
учеството на 
жените 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Број на родово 
одговорни 
мерки кои се 
воведени во 
програми 

Родово одговорна 
постапка 

Сектор за финансии 
Сектор за јавни 
набавки 
Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
UN Women 
 

ОбукаРодово 
одговорни 
повици за 
граѓански 
организации 
јануари Обука 
Јуни 2021 
Родово 
одговорни 
повици за 
граѓански 
организации 
јануари 

Родово 
одговорна 
постапка на 
јавни набавки 
(критериуми) за 
проекти со НВО 
 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Објавен 
родово 
одговорен 
граѓански 
буџет 

Градење на 
капацитет 

Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
КЕМ 
UN Women 
 

Обука Градење на 
капацитет за 
подготовка и 
објава на 
годишен 
фискален родово 
одговорен 
извештај на 
општина Битола 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Oбјавен 
годишен 
фискален 
родово 
одговорен 
извештај на 
општина 
Битола 

 Зголемување на учеството на жените и мажите во донесувањето на одлуки и пристапот до ресурси во 
Општина Битола, воведување родов пристап во дизајнот и управувањето со општинските услуги и 
унапреди пристапот и користа од нив за мажите и жените 

Активност Одговорни Опис на 
активност 

Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Јакнење на жени / 
мажи идни 
раководители 
преку 
работилници 

КЕМ 
Совет 
Градоначалник 

Работилници за 
подигнување на 
свеста за 
родовата 
еднаквост и 
родовите 
перспективи во 
програмите на 
општината 

Да се зајакне 
свеста за еднакви 
можности 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Број на 
работилници 
Број на 
учесници 
 

Ефективно 
учество во 
институциите и 
донесувањето на 
одлуките 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Градоначалник 

Примена на 
прашалник со 
кои се 
проверува дали 
женската 
перспектива е 
вградена во 
одлуките 

Да се зајакне 
учеството на 
жените 

2022 Нема 
финансиски 
импликации 

Прашалник 
применат 

Промоција на 
родова еднаквост 

Интерсекторска група 
за родово одговорни 
политики и буџети на 
ОБ 
КЕМ 
НВО 

Роковник со цел 
промоција на 
силни жени од 
БТ 

Унапредена 
свест за родова 
еднаквост 

2022 60.000 мкд 
 

Број на 
роковници 
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Разбивање на 
родовите 
стереотипи 

Интерсекторска група 
за родово одговони 
политики и буџети на 
ОБ 
КЕМ 
НВО 

Анкета на јавно 
мислење 
(baseline) 

Да се разбијат 
родовите 
стереотипи и 
транформираат 
родовите улоги 

2022 150000 мкд Број на жени 
мажи кои ги 
потврдуваат 
родовите 
стереотипи 

 Родова еднаквост преку образование  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Квалитативна 
анализа на 
причините за помал 
опфат на девојчиња 
во некои училишта 
 

КЕМ 
ЗГ 

Истражување 
Анализа на 
причините 
Предлог мерки 
презентирани 
пред општината 
 

Намалување на 
родова 
нееднавост во 
образование 

2022 25.000 МКД Анализа за 
причините 
спроведена 

Обука за 
зајакнување на 
капацитетите за 
препознавање и 
подигање на свеста 
на родово базирано 
насилство 

КЕМ 
ЗГ 

Спроведување 
обука со ученици 
од средните 
училишта за 
зајакнување на 
капацитетите за 
препознавање и 
подигање на 
свеста на родово 
базирано 
насилство 

Намалување на 
родова 
нееднавост и 
родово базирано 
насилство 

2022 Програма за 
социјална 
заштита 

број на обуки и 
учесници 

       
Премостување на 
родовиот јаз во 
технички науки 
 

КЕМ 
ЗГ 
Бизнис сектор 

Анализа на 
постигнувањата 
на момчиња и 
девојчиња во 
природни науки 
и математика 
Родова анализа 
на транзација од 
средно во високо 
образование по 
струки 
Серија на 
предавања / 
инспиративни 
говори на 
успешни жени во 
технички науки 

Намалување на 
родова 
нееднавост во 
образование 

2022 25.000 МКД Анализа 
направена 
Предавања 
оддржани 
Број на 
посетители на 
предавања 
Број на 
девојчиња кои 
се запишале на 
техничи науки 

Таблети/компјутери 
или претплата за 
интернет за деца 
кои неможат да 
следат онлајн 
настава 

КЕМ 
ЗГ 
Сектор за јавни 
дејности и 
информатичка 
технологија 
Средни и основни 
училишта 

Прибирање 
податоци за деца 
кои немаат 
услови да следат 
онлајн настава 
Одредување на 
причината 
поради која не се 
во можност да 
следат онлајн 
настава – немање 
таблет / 
компјутер, 
немање интернет 
пристап 

Намалување на 
бројот на деца кои 
се приморани да 
посетуваат 
физичка настава 

2022 Програма 
градоначалник 
и сектор за 
јавни дејности 
и 
информатичка 
технологија, 
донации 

Број на деца 
вклучени 
Број на таблети 
/ компјутри 
доделени 
Број на 
интернет 
претплати/ 
месеци 
обезбедени 
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Подршка на 
образовните 
потреби на деца во 
училишна возраст 
(самохрани и ниско 
образовни 
родители) 

КЕМ 
ЗГ 
ОБ 
Средни и основни 
училишта 

Анализа на 
образовните 
потреби на деца 
во училишна 
возраст од 
самохрани и 
ниско образовни 
родители 
Подготовка на 
активости 
произлезени како 
приоритетни 
образовни 
потреби од 
анализата 

Подобрување на 
образовниот 
процес за деца во 
училишна возраст 
од самохрани и 
ниско образовни 
родители 
 

2022 20.000 ден Број на деца 
вклучени 
 

 Родова еднаквост преку култура  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Промоција на 
родова 
рамноправност – 
Прослава на 
меѓународниот ден 
на женските права - 
8 март 
Поставување на 
хибридни култури 
настани од жени 
уметнички 

КЕМ 
Одделение за јавни 
дејности 
Совет на ОБ 
ЗГ 

Развивање на 
културна 
програма за овие 
настани 
Организирање на 
настани 

Подигање на 
свест за родова 
еднаквост 

2022 Програма за 
култура 

Организирани 
настан 
Број на 
учесници 
 

 Родова еднаквост преку медиуми  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Организирање на 
кампања за јакнење 
на самодовербата 
на жена жртви на 
семејно насилство 
за самовработување 

КЕМ преку ЗГ Медиумски 
покриена 
кампања 
Широко 
распространета 
на социјални 
мрежи со 
споделени 
информации и 
корисни 
програми 
Ангажирање на 
лице кое ќе ја 
води кампањата 
и ќе остварува 
контакт со жени 
жртви на семејно 
насилство за 
самовработување 
Извештај 

јакнење на 
самодовербата на 
жена жртви на 
семејно насилство 
за отварање на 
сопствен бизнис 

2022 20.000МКД Број на 
споделени 
информаци 
Број на 
превземања на 
социјални 
мрежи 
Број на жени 
со кои ќе се 
стапи во 
контакт 
 

Дигитализација на 
микро- бизниси 
(услуги ) во 
сопственост на 
жени. | 
 

КЕМ 
ЗГ 
 
 

Ангажирање на 
лице кое ќе 
подготви веб 
платформа 
Повик до бикро 
бизниси 
управувани од 
жени да земат 
учество во 
платформа 

Создадена 
платформа за 
закажи термин за 
фризер/козметика, 
нарачај 
зеленчук/овошје 
со достава до 
дома 
 

2022 донатори Број на 
бизниси 
вклучени во 
платфоема 

 
 
 
 
 

 



  –  БРОЈ 22 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 29.12.2021 СТР. 100 

Кампања за 
подеднаква поделба 
на товарот на домот 

КЕМ 
ЗГ 
 

Медиумски 
покриена 
кампања 
Широко 
распространета 
на социјални 
мрежи 
Ангажирање на 
лице кое ќе ја 
води кампањата 
 

Подигање на 
свест за родова 
еднаквост 

2022 15.000 МКД Објавен 
конкурс 
Број на 
доставени 
стории 

 Родова еднаквост преку здравство  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Подигање на свест 
за репродуктивно 
здравје 
 

Здруженија на граѓани 
КЕМ 
Доктори од ЦЈЗ 

Спроведување на 
здравствена 
едукација за 
абортус, рак на 
дојка, простата и 
сл. 

Подигање на 
свест 

2022 30.000 МКД Број на 
едукации 
Број на 
учесници 

Подигање на свеста 
на 
средношколската 
младина за 
опасностите 
сексуално 
преносливите 
болести во насока 
на превенција на 
истите“ 

Здруженија на граѓани 
КЕМ 
Доктори од ЦЈЗ 

Анкета за 
познавањата на 
младите за СПБ, 
предавања за 
СПБ во средни 
училишта, 
повторно 
анкетрање 

Подигање на 
свест 

2022 15.000 МКД Број на 
ученици кои се 
анкетирани и 
запознати со 
ризиците од 
СПБ и 
превенцијата 
од нив 

 Родова еднаквост преку социјална заштита  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Родова анализа на 
корисниците на 
социјалната помош 
која се доделува од 
општината 

KEM 
Совет на ОБ 
ЗГ 

Истражување 
Анализа и 
утрдување на 
критериуми за 
унапредување на 
родова еднаквост 
при доделување 
на социјалана 
помош од 
општината 

Унапредување на 
родова еднаквост 

2022 //////// Извештај 
Измена на 
критериумите 
за доделување 
на помош 

Подобрување на 
квалитетот на 
животот на 
возрасните мажи и 
жени 

KEM 
Совет на ОБ 
Здружение на 
пензионери 

Организирање на 
обуки за 
собирање на 
податоци за 
потреби на 
трудовите 
инвалиди, самци 
и стари луге 
корисници на 
социјална помош 
КЕМ да подготви 
опис и 
критериуми на 
услугата а 
општина да 
организира 
тендерска 
процедура за ЗГ 
кои би ја 
спровела ова 
активност 

Унапредување на 
родова еднаквост 

2022 20.000 МКД  
Извештај со 
конкретните 
потреби 
споделен до 
КЕМ 
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 Родова еднаквост преку спорт и млади  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Поддршка на 
женски клубови/ 
здруженија кои се 
натреваруваат во 
највисоките 
првенствени лиги 
од колективните 
спортови 
Едократна парична 
награда за женски 
спортски клубови 
 

КЕМ 
Совет на ОБ 
Градоначалник 

Идентификација 
на клубовите 
Донесување на 
одлука за висина 
на парична 
помош и форма 
(учество на 
натпревари и/или 
тековни 
трошоци) 

Промоција на 
женски спорт; 
намалување на 
родови 
стереотипи 

2022 Програма за 
спорт и 
млади 

Број на 
клубови кои 
добиле 
парична 
награда 

 Родова еднаквост преку активности против родово основано насилство и трговија 
со луѓе 

 

Активност Одговорни Опис на 
активност 

Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

       
Организирање на 
едукативни 
работилници со цел 
на информирање за 
сите форми на 
насилството и 
превенција од 
трговија со луѓе 

КЕМ преку ЗГ Ангажирање 
обучувач 
Анализа на 
потребите за 
обука 
Развој на 
програма за 
обука 
Доставување на 
обука 
Извештај 

Подигање на 
свест 

2022 20.000 ден Број на 
спроведени 
активности; 
број на 
учесници на 
работилниците 

Организирање на 
активности, 
насочени кон 
подигнување на 
свеста за своите 
фундаментални 
права, 
промовирање на 
женските човекови 
права и родовата 
еднаквости 
препознавање на 
дискриминација 

КЕМ преку ЗГ Ангажирање 
обучувач 
Анализа на 
потребите за 
обука 
Развој на 
програма за 
обука 
Доставување на 
обука 
Извештај 

Подигање на 
свест 

2022 20.000 МКД Број на 
спроведени 
активности; 
број на 
учесници на 
работилниците 

Анализа на 
состојба на 
Родовобазирано 
насилство и 
семејно насилство 

Општина Битола, ЗГ, 
МТСП, ЦСР, МВР 

Поддршка на 
изработка на 
анализа на 
состојбата со 
РБН и СН во 
Општина Битола 
и подготовка на 
извештај 

Следливост на 
состојбата во 
текот на годините 

2022 30,000.00 изготвен 
завршен 
извештај 

Домување за жртви 
на семејно 
насилство 

Општина Битола Помош и 
поддршка при 
домување во 
услови на 
изнајмен дом за 
жртви на семејно 
насилство кои ја 
напуштиле 
насилната 
средина 

Финансиска 
поддршка од 5000 
денари месечно за 
лица жртви на 
семејно насилство 
наменета за 
покривање на 
трошоци на 
закупнина на 
живеалиште 
(стан, соба, итн.) 
во период до 12 
месеци. 
Наменета за 
жртви на семејно 
насилство кои ја 
напуштиле 

2022 500,000.00 Број на лица 
кои користат 
фин подршка 
за домување 
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насилната 
средина. 
- го пријавиле 
насилството во 
центарот за 
социјална работа; 
- немаат 
живеалиште на 
свое име и не 
можат да 
обезбедат 
живеалиште 
поради 
невработеност 
или ниски 
примања или; 
- не можат да 
обезбедат 
домување кај 
примарното или 
поширокото 
семејство; 
- не се во ризик од 
идно насилство 
и/или, 
- биле сметени во 
шелтер центар 
(засолниште) и по 
напуштање на 
шелтерот не 
можат да 
обезбедат 
сопствено 
живеалиште; 

Специјализирано 
советувалиште за 
лица кои 
преживеале 
насилство 

Општина Битола, 
Министерства,донатори 

Воспоставување 
на 
специјализирано 
советувалиште за 
лица кои 
преживеале 
насилство со цел 
надминување на 
последиците и 
траумите од 
насилството и 
јакнење на 
самодовербата на 
жртвите. Јавен 
повик за избор на 
ЗГ кое ќе го 
менаџира 
советовалиштето. 

Зајакнување на 
лица жртви на 
насилство 

2022 1.000.000,00 Број на ЗГ 
вклучени 
Воспоставен 
советувалишен 
центар за 
жртви на 
семејно 
насилство 
Изготвена 
програма за 
економско 
јакнење на 
лица во 
социјален 
ризик 
Изготвена 
програма за 
психосоцијална 
поддршка на 
жени жртви на 
семејно 
насилство 
Број на лица 
(поделени по 
род и 
социјален 
ризик) 
вклучени во 
програмата кои 
добиле 
психосоцијална 
поддршка и 
советување 
Број на лица 
(поделени по 
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род и 
социјален 
ризик) кои 
биле вклучени 
во обуки 
 

 Родова еднаквост и економското јакнење на жената  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Подигнување на 
свеста на рураланат 
жена 

КЕМ Обележување на 
15 октомври –
меѓународниот 
ден на руралната 
жена (дебата) 
Едукација за 
промените во 
програмата за 
ИПАРД 
Зајакнување на 
економската 
положба на жена 
во рурални 
подрачја 

Економско 
јакнење на 
руралната жена 

2022 10.000 ден Одржана 
дебата 
Број на 
присутни жени 
од руралните 
средини 
Број на 
одржани 
едукативни 
средби 

Климатските 
промени и 
влијаните врз 
земјоделието 

КЕМ 
МТСП 

Обука за мерките 
за заштита од 
климатски 
промени, 
информации за 
финансиски 
средства за 
истите 

Навремено 
спречување и 
заштита на 
земјоделските 
површини од 
климатски 
промени 

2022 40.000 ден Број на 
реализирани 
обуки 
Број на 
учесници 

Зголемен број на 
жени претприемачи 
(отворени денови, 
едукација за 
сопствен бизнис 30 
) 
 

КЕМ 
Одд. за ЛЕР 
АВРСМ 
АППРМ 
Битола стартап центар 

Отворени денови 
Промоција 
Едукација 

Зголемено 
учество на жените 
на пазар на труд 

2022 Програма за 
ЛЕР 

Број на 
изложувачи и 
број на 
посетители 
Број на обуки и 
број на 
слушатели 
Број на ѓени 
кои отвориле 
сопствен 
бизнис 

Олеснат пристап на 
жените до пазарот 
на трудот( 
промотивни денови 
за активните мерки 
за вработување) 

ЗГ 
КЕМ 
АВРСМ 

Отворени денови 
Промоција 
Едукација 

Зголемено 
учество на жените 
на пазар на труд 

2022 20.000 ден Број на 
промотивни 
настани и број 
на слушатели 

 Родова еднаквост и меѓуопштинската регионална соработка  
Активност Одговорни Опис на 

активност 
Цел Време Финансиски 

Ресурси 
Индикатори 

Соработка на 
локалните комисии 
за еднакви 
можности во 
Пелагонискиот 
регион 

КЕМ Работни средби 
Панел дискусии 
Обуки 

Јакнење на 
капацитетите на 
локалните 
комисии и 
реализиација на 
заеднички 
активности и 
проекти 

2022 30.000 ден Број на 
реализирање 
настани , 
проекти, обуки 
и сл. 
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ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 2022 
 

Реден 
број 

 Датум на 
реализација 

Институција ставка |Износ (Денари)| 

1 реализација на проекти за ЕМ 
/ советовалиште за ЖСМ 

2022 ЗГ 463110 1.340.000 ден 

2 Консултански услуги 2022 ЗГ/консултантска куќа 425970 150.000 ден 

3 Печатење(роковници) 2022  425920 60.000 ден 

4 Домување жртви семејно 2022 Физички лица 425990 500.000 ден 

 Вкупно    2.050.000 ден 

Бр.09-156/36                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.                   на Советот на Општината 
Б и т о л а                         Габриела Илиевска 

 
 
 
 
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 работа во 
областа на располагањето со градежното 

земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на 

Општина Битола за 2022 година  

1. Ја објавувам Програмата за работа во 
областа на располагањето со градежното 
земјиште во сопственост на Република 
Северна Македонија на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 99 од Законот за 

градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр. 
15/15, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 142/16, 190/16 и 275/19) и член 70 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 одржана 
на ден 27.12.2021 година, донесе 

ПРОГРАМА  
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 

2022 година  

 
ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 
  

Предмет на оваа Програма е располага-
њето и управувањето со градежното зем-
јиште сопственост на Република Севрна 
Македонија на територијата на Општина 
Битола што од своја страна вклучува отуѓу-
вање на градежно земјиште со јавно над-
давање и непосредна спогодба, давање на 
земјиштето на долготраен и краткотраерн 
закуп и размена на земјиштето. 

Програмата за работа во областа на рас-
полагањето со градежното земјиште во соп-
ственост на Република Северна Македонија 
на подрачјето на општина Битола ги тре-
тира териториите односно опфатите на 
урбанистичките планови каде што зем-
јиштето е во сопственост на Република Се-
верна Македонија и каде што согласно 
Законот за Градежно земјиште може да се 

 



СРЕДА 29.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 22  –  СТР. 105 

оствари промет на градежното земјиште во 
рамки и на начин определен со Законот за 
градежно земјиште. 

Согласно Одлука за вршење на работите 
за располагање со градежното земјиште 
сопственост на Република Северна Маке-
донија за општина Битола на Владата на 
Република Македонија бр.51-5137/1 од 
28.09.2011 год. Општина Битола од 2011 ги 
врши работите на располагањето со граде-
жното земјиште остварува промет со граде-
жното земјиште и приходи по тој основ.  

 
Просторен опфат  
Со ова Програма се дефинира менаџи-

рање со градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Северна Македонија што 
се наоѓа на територијата на Општина Би-
тола дефинирана според територијалната 
организација на Република Северна Маке-
донија, за време на календарска 2022 го-
дина. 

Во текот на годишната Програмата се 
предвидува предмет на менаџирање со гра-
дежното земјиште во сопственост на Репу-
блика Северна Македонија да бидат граде-
жните парцели што се наоѓаат на терито-
риите на: 

 
ДУП за ,,АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 

и АРМ Четврт 3“ - Битола донесен со 
Одлука на Советот на општина Битола бр 
07-1791/3 од 06.09.2011г 

 
Урбанистички План вон Населено 

место „Јужна Индустриска Зона Жабени„ 
општина Битола-измени и дополнувања 
донесен со Одлука на Советот на општина 
Битола бр.07-831/23 од 28.04.2011г 

 
ДУП за Станбена населба „Ушици 1 

дел„ измени и дополнувања Битола доне-
сен со Одлука на Совет на општина Битола 
бр.07-238/7 од 29.03.2000г. 

 
ДУП за ,,дел од Градска Работна зона 

северно од патот Битола-с.Новаци Блок 
1“ Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-15/21 од 04.07.2012г. 

 

ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ„ 
Битола донесен со Одлука на Совет на 
општина Битола бр.07-3289/3 од 16 11.2009г 

 
ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 

Реонски Центар Запад„ Блок 1 Битола 
донесен со Одлука на Совет на општина 
Битола бр.07-299/21 од 

16. 02.2012г 
 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за ,,Туристичка населба Нижеполе 
м.в. Чакал општина Битола“ донесен со 
Одлука на Совет на општина Битола  

 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за ,,изградба на Винарии на дел од 
КП.бр.558/1 КО Лисолај општина Би-
тола“ донесен со Одлука на Совет на опш-
тина Битола бр.07-2699/14 од 23.12.2010г. 

 
Урбанистички План Вон Населено 

Место за ,,комерцијални и деловни наме-
ни Граничен премин Меџитлијa КО 
Породин“ Битола донесен со Одлука на 
Совет на општина Битола бр.07-1221/14 од 
30.06.2010г. 

 
ДУП за ,,Буковски ливади II дел из-

мени и дополнувања“ донесен со Одлука 
на Совет на општина Битола од 30.09.1988 
год. 

 
Поединечни нереализирани градежни 

парцели сопственост на Република Се-
верна Македонија што се во опфат на де-
тални урбанистички планови на терито-
рија на општина Битола 

 
Законски основ за изработка на 
Програмата 
Законски основ на програмата за упра-

вување со градежното земјиште се: Закон за 
локалната самоуправа (Сл. Весник на РСМ 
5/2002), Закон за градежно земјиште 
(Сл.весник на РСМ бр. 15/15, 44/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 30/16, 31/16, 142/16, 190/16 и 
275/2019), чл.70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник бр.10/2005) и Уредба 
за висината на цената на градежното зем-
јиште сопственост на Република Северна 
Македонија и висината на посебните 
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трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп 

• ДУП за АРМ Четврт 1, АРМ Четврт 2 
и АРМ Четврт 3 Битола 

• Урбанистички План вон населено мес-
то Јужна Индустриска Зона ЖАБЕНИ 
измени и дополнувања општина 
Битола 

• ДУП за Станбена населба „Ушици 1 
дел„ измени и дополнувања Битола 

• ДУП за дел од Градска Работна зона 
северно од патот Битола-с.Новаци 
Блок 1 Битола  

• ДУП за локалитет „ТУМБЕ –КАФЕ„ 
Битола 

• ДУП за „Станбена Заедница бр. 4 и 2 
Реонски Центар Запад„ Блок 1 Битола  

• „Урбанистички План Вон Населено 
Место за Туристичка населба Ниже-
поле„ м.в. Чакал општина Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за изградба на Винарии на дел 
од КП.бр.558/1 КО Лисолај општина 
Битола 

• Урбанистички План Вон Населено 
Место за комерцијални и деловни на-
мени „Граничен премин Меџитлија„ 
КО Породин Битола 

 
Земјиштето во сопственост на Општина 

Битола ќе се продава по цени утврдени во 
Уредба за висината на цената на градежното 
земјиште сопственост на Република Север-
на Македонија и висината на посебните 
трошоци за спроведување на постапките за 
отуѓување и давање под закуп што важат на 
денот на продажбата. 

 
Цели на Програмата 
Обезбедување на услови за социо-еко-

номски развој на општината преку обез-
бедување просторни услови за развој што ќе 
им овозможат на заинтересираните правни 
и физички лица изградба на сопствени прос-
тории за обавување на одредена дејност, а 
со тоа и да придонесат за развојот на опш-
тина Битола на начин што ќе обезбедат вра-
ботување на невработени лица и обезбе-
дување на подобри услови за живеење од 

една страна, а од друга страна и давање на 
можност за користење на расположивите 
ресурси. 

 
Динамика на реализацијата на 
Програмата 
Програмата за 2022 година се планира да 

се реализира во два турнуси. 
Првиот турнус би го опфатил првото 

шестомесечије на 2022 год. и би ги опфатил 
парцелите за отуѓување по пат на јавно 
надавање од оваа Програма. 

Вториот турнус би го опфатил второто 
шестомесечије на 2022год.  

Постапки за отуѓување на градежно зем-
јиште сопственост на Република Северна 
Македонија започнати по Програма од 2021 
година ќе продолжат во наредната година и 
ќе бидат прикажани во извештајот за реали-
зирани средства по основ отуѓување на гра-
дежно земјиште сопственост на Република 
Северна Македонија во 2022 година 

 
Лица надлежни за реализацијата на 
Програмата  
За реализација на оваа Програма над-

лежна е Комисијата за спроведување на 
постапките за јавно наддавање на градежно 
земјиште сопственост на Република Се-
верна Македонија составена од седум лица 
од кои пет се со овластување за распола-
гање со градежното земјиште. 

  
Проценка на финансискиот прилив по 
основ на реализација на Програмата 
Се очекува прилив на средства по оваа 

програма 
- од продажба на парцели за индиви-

дуално домување А1  
- од продажба на парцели за домување 

во стамбени згради А2  
- од продажба на парцели за групно 

домување А3  
- од продажба на парцели за трговски 

центри Б1,Б2  
- од продажба на парцели за државни 

институции В4  
- од продажба на парцели за хотелски 

комлекс Б5  
- од продажба парцели за образование и 

култура В1, В3  

 



СРЕДА 29.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 22  –  СТР. 107 

- од продажба на парцели за произ-
водство, дистрибуција и сервиси Г 2,3,4  

  
Проценка на финансиските средства 
потребни за реализација на 
Програмата 
Потребни средства за реализација на 

програмата односно само за огласување на 
парцелите во јавните гласила без нивно 
ракламирање изнесува: 

  
     1.000.000,00 ден 
 
Преодни и завршни одредби 
• Програмата ја усвојува Советот на 

општината. 
• Програмата може да се изменува и 

дополнува на начин и постапка иста по 
која и се донесува. 

• За спроведувањето на оваа Програма 
надлежен е Градоначалникот на опш-
тината. 

• Програмата влегува во сила со денот 
на објавувањето во Службениот глас-
ник на општината. 

Бр.09-156/37                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 измена и 

дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на јавни 

површини на подрачјето на Општина 
Битола за 2016/2017 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и до-
полнување на Програмата за поставување 
на урбана опрема на јавни површини на 
подрачјето на Општина Битола за 2016/2017 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена и дополнување на Програмата 

за поставување на урбана опрема на јавни 
површини на подрачјето на Општина 

Битола за 2016/2017 година 

Член 1 
Се врши осма измена и дополнување на 

Програмата за поставување на урбана 
опрема на јавните површини на Општина 

Битола. 
 

Член 2 
2. Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-156/38                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
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 Извештајот за реализација на 
Програмата за работа во областа на 

располагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Северна 

Македонија на подрачјето на Општина 
Битола од 01.01.2021 до 31.12.2021 

година  
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1. ГО ОБЈАВУВАМ Заклучокот за ус-
војување Извештајот за реализација на Про-
грамата за работа во областа на распола-
гањето со градежното земјиште во сопстве-
ност на Република Северна Македонија на 
подрачјето на Општина Битола од 
01.01.2021 до 31.12.2021 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
 за усвојување Извештајот за реализација 

на Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 

сопственост на Република Северна 
Македонија на подрачјето на Општина 
Битола од 01.01.2021 до 31.12.2021 

година  

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализа-
ција на Програмата за работа во областа на 
располагањето со градежното земјиште во 
сопственост на Република Северна Македо-
нија на подрачјето на Општина Битола од 
01.01.2021 до 31.12.2021 година  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/39                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

продолжување на воспоставената  
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Могила  

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска со-
работка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила , донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), на 
седницата оддржана на 27.12.2021 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила 

 
Член 1 

Се продолжува меѓуопштинска сора-
ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила воспоставена со Одлука за воспо-
ставување меѓуопштинска соработка по-
меѓу Општина Битола и Општина Могила 
бр. 09-24/11 од 13.03.2018 година и склучен 

 



СРЕДА 29.12.2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 22  –  СТР. 109 

Договор бр. 08-51/8 од 02.04.2018 година, 
Одлука за продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила бр. 09-03/15 од 
29.01.2019 година и Анекс Договор бр.08- 
87/4 од 07.02.2019 година, Одлука за 
продолжување на воспоставената меѓуопш-
тинска соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила бр. 09-163/25 од 
15.11.2019 година и Анекс Договор бр.08-
1092/4 од 30.12.2019 година и  

Одлука за продолжување на воспоста-
вената меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила бр. 09-
161/22 од 25.12.2020 година и Анекс 
Договор бр.08-1178/2 од 31.12.2020 година, 
заклучно сo 31.12.2022 година 

 
Член 2 

За продолжувањето на востановената 
меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 
Член 3 

Ова одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на општи-
ната Битола,,.  
Бр.09-156/40                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци  

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и Опш-
тина Новаци, донесена на седницата на 

Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија„, бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на РМ”, бр. 05/02) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
на седницата оддржана на 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци 

Член 1 
Се продолжува меѓуопштинска соработ-

ка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци воспоставена со  

Одлука за воспоставување меѓуопштин-
ска соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Новаци бр. 09-24/12 од 13.03.2018 
година и склучен Договор бр. 08-52/8 од 
17.04.2018 година, Одлука за продолжување 
на воспоставената меѓуопштинска соработ-
ка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци бр. 09-03/16 од 29.01.2019 година и 
Анекс договорот бр. 08-86/4 од 07.02.2019 
година,  

Одлука за продолжување на воспоставе-
ната меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци бр. 09-
163/24 од 15.11.2019 година и Анекс дого-
ворот бр. 08- 1091/4 од 30.12.2019 година и 

Одлука за продолжување на воспоста-
вената меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци бр. 09-
161/23 од 25.12.2020 година и Анекс 
договорот бр. 08-1177/2 од 31.12.2020 
година,заклучно со 31.12.2022 година 
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Член 2 
За продолжувањето на востановената 

меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 
Член 3 

Ова одлука влегува во сила со денот на 
објавување во ,,Службен гласник на општи-
ната Битола“.  
Бр.09-156/41                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

престанување на важење на Одлуката за 
престанок и давање на времено 

користење на недвижни ствари без 
надоместок на ЈЗУ Здравствен Дом  

„Д-р Хаим Абравенел“, Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за престанување 
на важење на Одлуката за престанок и 
давање на времено користење на недвижни 
ствари без надоместок на ЈЗУ Здравствен 
Дом „Д-р Хаим Абравенел“, Битола, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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 
Општина Битола“ број 10/05, 17/08, 08/19, 

14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за престанување на важење на Одлуката 

за престанок и давање на времено 
користење на недвижни ствари без 
надоместок на ЈЗУ Здравствен Дом  

„Д-р Хаим Абравенел“, Битола 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи 

Одлуката за престанок и давање на времено 
користење на недвижни ствари без 
надоместок на ЈЗУ Здравствен Дом „Д-р 
Хаим Абравенел“, Битола бр. 09-53/3 од 
05.05.2021 година („Службен гласник на 
Општина Битола“ број 7/21). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 
Бр.09-156/42                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
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 измена на 
Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во Општината Битола 

1.Ја објавувам за измена на Одлуката за 
утврдување на висината на комуналните 
такси во Општината Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/2002), член 2 став 2 и 
член 5 од Законот за комуналните такси 
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 64/05, 
92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16) и член 
22 точка 5 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 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за утврдување на 

висината на комуналните такси во 
Општината Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината 

на комуналните такси во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 9/2005 и 14/19), во член 2, тарифен број 
3, став 1, зборовите „дневно 15 ден/m2“ се 
заменуваат со зборовите „дневно 5 ден/m2“. 

 
Член 2 

Одредбата од членот 1 на оваа одлука ќе 
важи до 15 Април 2022 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/43                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 одредување 

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на градежното 

земјиште за календарската 2022 година 

утврдена врз основа на извршените 
купопродажби во претходната година на 

подрачјето на Општината Битола по 
Катастарски Општини 

1. Ја објавувам за измена на Одлуката за 
одредување на просечна цена за утврдување 
на пазарната вредност на градежното зем-
јиште за календарската 2022 година утвр-
дена врз основа на извршените купопро-
дажби во претходната година на подрачјето 
на Општината Битола по Катастарски Опш-
тини, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за дано-
ците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр.61/04,92/07,102/08,35/11,53/11,84/12,188/
13,154/15,192/15,23/16 и 151/2021); член 12 
од Методологијата за процена на пазарната 
вредност на недвижниот имот („Службен 
весник на РМ“ бр.54/12,17/2013,21/13 и 
142/14); Одлуките за определување на зони 
за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот во Општина Битола, бр.07-
478/18 од 16.03.2010 и бр.07-390/25 од 
28.02.2011 година, како и член 16 и 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 Општината Битола на седницата одржана 
на ден 27.12.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
градежното земјиште за календарската 

2022 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 

година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини 
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Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на градежното земјиште од извршените 
купопродажби во претходната година на 
подрачјето на Општината Битола . 

 
Член 2 

Градежно земјиште е земјиште плани-
рано со актите предвидени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање и 
истото може да биде градежно неизградено 
земјиште, градежно изградено земјиште и 
градежно земјиште во општа употреба. 

Градежно неизградено земјиште е зем-
јиштето опфатено со границите на градеж-
ната парцела во рамки на која не се изгра-
дени објекти од траен карактер кои се запи-
шани во јавните книги за запишување на 
правата на недвижностите. 

Градежно изградено земјиште е земјиште 
на кое е изграден објект од траен карактер 
кој е запишан во јавните книги за запишу-
вање на правата на недвижностите и зем-
јиштето што служи за редовна употреба на 
објектот опфатено со границите на гра-
дежната парцела. 

Градежно земјиште за општа употреба е 
непарцелирано градежно земјиште кое слу-
жи за изградба на улици, плоштади, инфра-
структури и други видови површини за 
општа употреба, кое се наоѓа вон рамките 
на градежните парцели и врз кои не е 
планирано/утврдено право на градење. 

 
Член 3 

Просечната цена за метар квадратен на 
градежното земјиште се движи во зависност 
од зоната во градот и населеното место и 
тоа: 

 
Во град Битола 
 
 Градежно изградено земјиште 
 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
 
  

Градежно земјиште за општа употреба 
 
- 2.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 1.200 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 1.000 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
- 800 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
Градежно неизградено земјиште 
 
- 4.000 ден/м2 – 4-та и 5-та зона 
- 3.000 ден/м2 – 6-та и 7-ма зона 
- 2.400 ден/м2 – 8-ма и 9-та зона 
 
Подзони на 8-ма и 9-та зона: 
2.200 ден/м2 
2.000 ден/м2 
1.800 ден/м2 
1.600 ден/м2  
1.400 ден/м2  
- 1.200 ден/м2 – 10-та и 11-та зона 
 
II. Просечна цена за квадратен метар на 

градежното земјиште во селата на подрач-
јето на Општина Битола се движи: 

 
Лавци, Брусник, Буково, Дихово, Трново, 

Магарево, Горно Оризари 
Градежно изградено земјиште – 600 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
600 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.200 
ден/м2 
 
Братиндол, Крстоар, Бистрица, Лого-

варди, Долно Оризари, Кукуречани, Кра-
вари 

Градежно изградено земјиште – 500 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
500 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 1.000 
ден/м2 
 
Ротино, Крклино, Раштани, Нижеполе 
Градежно изградено земјиште – 400 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
400 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 800 
ден/м2 
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Ѓавато, Кажани, Маловишта, Цапари, 
Олевени, Канино, Барешани, Породин, 
Жабени, Карамани, Оптичари, Поешево 

Градежно изградено земјиште – 300 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
300 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 600 
ден/м2 
 
Рамна, Лера, Горно Српци, Доленци, 

Драгарино, Црнобуки, Драгожани, Трн, 
Велушина, Лисолај, Егри, Лопатица 

Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 400 
ден/м2 
  
Кременица, Лажец, Граешница, Драгош, 

Кишава, Острец 
Градежно изградено земјиште – 200 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
200 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 200 
ден/м2 
 
Свињишта, Секирани, Снегово, Старо 

Змирнево, Црнеец, Стрежево, Метимир, 
Облаково, Злокуќани, Древеник, Горно 
Ореово, Габалавци, Гопеш 

Градежно изградено земјиште – 100 
ден/м2 
Градежно земјиште за општа употреба – 
100 ден/м2 
Градежно неизградено земјиште – 100 
ден/м2 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето , а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-156/44                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 одредување 

на просечна цена за утврдување на 
пазарната вредност на земјоделско 
земјиште, шумите и пасиштата за 

календарската 2022 година утврдена врз 
основа на извршените купопродажби во 

претходната година на подрачјето на 
Општината Битола по Катастарски 

Општини 

1. Ја објавувам за измена на Одлуката за 
одредување на просечна цена за утврдување 
на пазарната вредност на земјоделско зем-
јиште, шумите и пасиштата за календар-
ската 2022 година утврдена врз основа на 
извршените купопродажби во претходната 
година на подрачјето на Општината Битола 
по Катастарски Општини, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 62 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), Член 5 од Законот за 
даноците на имот ( „Службен весник на 
РМ“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 
84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16 и 
151/2021), член 13 од Методологијата за 
процена на пазарната вредност на недви-
жниот имот („Службен весник на РМ“ 
бр.54/12, 17/2013, 21/13 и 142/14), и член 16 
и 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 Општината Битола на седницата 
одржана на ден 27.12.2021 година, донесе 
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О Д Л У К А 
За одредување на просечна цена за 

утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште, шумите и 

пасиштата за календарската 2022 
година утврдена врз основа на 

извршените купопродажби во претходната 
година на подрачјето на Општината 

Битола по Катастарски Општини 

Член 1 
Со оваа одлука се определува просечна 

цена за утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште, шумите и пасиш-
тата од извршените купопродажби во прет-
ходната година на подрачјето на Општината 
Битола по Катастарски Општини . 

 
Член 2 

Почетната вредност на земјоделското 
земјиште, шумите и пасиштата по Катас-
тарски Општини во денари за метар квад-
ратен се движи: 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето , а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Битола“ 
Бр.09-156/45                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 

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 примање 

донација за новогодишно украсување од 
ГРИН ВЕЈ ДООЕЛ Скопје 

1. Ја објавувам за измена на Одлуката за 
примање донација за новогодишно украсу-
вање од ГРИН ВЕЈ ДООЕЛ Скопје, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 27.12.2021 година. 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на општина 
Битола на седницата одржанa на 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање донација за новогодишно 

украсување од ГРИН ВЕЈ ДООЕЛ Скопје 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата за  
новогодишно украсување од ГРИН ВЕЈ 

ДООЕЛ Скопје.  
 

Член 2 
Донацијата не создава директна корист 

за давателот ниту обврска за враќање од 
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примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/46                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 промена на 
името на Фудбалскиот стадион од „Под 

Тумбе Кафе“во Фудбалски стадион „Петар 
Милошевски“ 

1. Ја објавувам Одлуката за промена на 
името на Фудбалскиот стадион од „Под 
Тумбе Кафе“ во Фудбалски стадион ,,Петар 
Милошевски“, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22, 36, став 1, точка 

15, од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 

бр.10/05, 17/08, 08/09, 14/20, 19/20 и 05/21), 
а во врска со Барањето од ФК ПЕЛИСТЕР 
Ветерани Профи за преименување на град-
скиот стадион во Битола и за донесување на 
одлука за промена на името на Фудбалскиот 
стадион од „Под Тумбе Кафе“ во Фудбал-
ски стадион ,,Петар Милошевски“ бр.03-
01/1 од 09.12.2021 година, Советот на Опш-
тината Битола на седницата одржана на 
27.12.2021 година, донесе 

О Д Л У К А 
за промена на името на Фудбалскиот 

стадион од „Под Тумбе Кафе“  во 
Фудбалски стадион „Петар Милошевски“ 

Член 1 
1. Со оваа Одлука се врши промена на 

името на Фудбалскиот стадион од „Под 
Тумбе Кафе“во Фудбалски стадион ,,Петар 
Милошевски“. 

 
Член 2 

Примерок од Одлуката да се достави до 
надлежните институции по потреба. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/47                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 ЛОД Методологијата за 
распределба на јавни средства до 

граѓанските организации 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на ЛОД Методологијата за распределба на 
јавни средства до граѓанските организации, 
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донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/09, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на ЛОД Методологијата за 

распределба на јавни средства на 
граѓански организации 

1. Се усвојува ЛОД Методологијата за 
распределба на јавни средства на граѓански 
организации. 

2. Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/48                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
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 
согласност на измената на Годишниот 
план за вработување во Општинската 

администрација на Општината Битола за 
2022 година 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на измената на Годишниот план 
за вработување во Општинската админи-
страција на Општината Битола за 2022 

година, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 27.12.2021 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14..143/19) 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 27.12.2021 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на измената на 
Годишниот план за вработување во 

Општинската администрација на 
Општината Битола за 2022 година  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

измената на Годишниот план за врабо-
тување во Општинската администрација на 
Општината Битола за 2022 година бр.04-
180/9 од 20.12.2021 година. 

 
Член 2 

По добиената согласност Градоначал-
никот на Општина Битола да ја донесе из-
мената на Годишниот план за вработување 
во Општинската администрација на Опш-
тината Битола за 2022 година и да ги дос-
тави на мислење до Министерството за 
информатичко општество и администра-
ција. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/49                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 
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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 Решението за давање 

согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирањеи инженеринг – 
Битола за 2021 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за вработу-
вање во ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирањеи инженеринг – Битола за 2021 
година, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 27.12.2021 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14...143/19) 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

за вработување во ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирањеи инженеринг – 

Битола за 2021 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување во ЈП за урба-
нистичко планирање, проектирање и инже-

неринг – Битола за 2021 година, бр.03-134/1 
од 14.12.2021 година. 

2.Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/50                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 утврдување на 
вредност на бодот за платите на 

вработените во ЈКП „Водовод“ Битола за 
2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
вредност на бодот за платите на врабо-
тените во ЈКП ,,Водовод“ Битола за 2022 
година, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 27.12.2021 
година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...35/19), член 88 став 3 од 
Законот за административни службеници 
(„Сл. Весник на Република Македонија“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 08/15, 
142/16, 11/18, 275/19 и 14/20) член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ,, бр.05/02) 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 
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на Општината Битола на седницата одржана 
на 27.12.2021 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на вредност на бодот за 

платите на вработените во ЈКП „Водовод“ 
Битола за 2022 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на вредност на бодот за 
платите на вработените во ЈКП ,,Водовод“ 
Битола за 2022 година, донесена на Управен 
одбор бр.02-947/4 од 17.12.2021 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр.09-156/51                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 

формирање Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на 
Општината Битола за 2022 година 

1. Го објавувам Решението за формирање 
Комисија за изработка на Програмата за 
работа на Советот на Општината Битола за 
2022 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 

Врз основа на 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), а во врска со член 141 
од Деловникот на Советот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општинта 
Битола“ бр.15/05), Советот на Општината 
Битола, на седницата одржана на 27.12.2021 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање Комисија за изработка на 

Програмата за работа на Советот на 
Општината Битола за 2022 година 

1. Се формира Комисија за изработка на 
Програмата за работа на Советот на Опш-
тината Битола за 2022 година, во состав: 

 
1. Габриела Илиевска, претседател 
2. Бојан Бојкоски, член 
3. Марта Ѓорѓиевска, член  
4. Ненси Лозанче, член 
5. Зоран Петковски, член 
6. Жанета Ангелевска, член 
7. Иван Чулакоски, член 
8. Гаврил Трајковски, член 
9. Методија Илиевски, член 
10. Жаклина Наумовска, член 
11. Борче Корлевски, член. 
 
2. Основна задача на Комисијата е врз 

основа на претходно добиените предлози и 
мислења од овластени предлагачи и заин-
тересирани субјекти, да ја утврди Про-
грамата за работа на Советот на Општината 
Битола за 2022 година.  

3. Решението влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 
Бр.09-156/52                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за финансии и буџет при Советот 

на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисија финан-
сии и буџет при Советот на Општината 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

Комисија за финансии и буџет при Советот 
на Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
финансии и буџет при Советот на Опш-
тината Битола – Пеце Милевски, а се 
именува – Марица Тодоровска. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/53                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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 на член во 
Комисија за урбанизам и заштита на 
животната средина  при Советот на 

Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Комисија за 
урбанизам и заштита на животната средина 
при Советот на Општината Битола, до-
несено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

претседателот во Комисија за урбанизам и 
заштита на животната средина при 

Советот на Општината Битола 

1. Се разрешува претседателот во Коми-
сија за урбанизам и заштита на животната 
средина при Советот на Општината Битола 
– Пеце Милевски, а се именува – Ѓорѓи 
Ѓорѓиевски. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/54                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 
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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 Решението за 

разрешување и именување на член во 
Комисија за економски развој при Советот 

на Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување член во Комисија за 
економски развој при Советот на Општи-
ната Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
27.12.2021 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

претседател во Комисија економски 
развој при Советот на Општината Битола 

1. Се разрешува претседателот во Ко-
мисија економски развој при Советот на 
Општината Битола – Пеце Милевски, а се 
именува – Лидија Павловска. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр.09-156/55                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

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 членови во 
Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 

градина Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување членови во Управниот 
одбор на ОЈУ Зоолошка градина Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 27.12.2021 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни 
претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 
38/96....39/16) 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 27.12.2021 
година, донесе 

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

Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола 

1. Од Управниот одбор на ОЈУ Зоолошка 
градина Битола, се разрешуваат членовите: 
Пеце Пејчиновски и Розита Савевска, а се 
именуваат: 

- Ѓунер Али, од Битола Ул. „нас. Кар-
пош“ бр. 9/3-44 – земјоделски техничар 
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- Никола Трајкоски, од Битола Ул. 
„Студентска“ бр.50 – ССС – машински 
техничар 

- Слободан Стојкоски, од Битола, ул. 
„Смилевски Конгрес“ бр.3/9 – дипл. 
археолог 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр.09-156/56                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 

 
 
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  

1. Ја објавувам Програмата за измена на 
Програмата за активности во областа на 

Спортот и младите во Општината Битола за 
2021 година, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
ден 27.12.2021 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-1091/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
29.12.2021 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
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 
27.12.2021 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 915.000,00 денари. Средствата се 
додаваат од: 

 

 
 
 
 АКЦИОНЕН ПЛАН Опис на активност Планирано за 

2021 денари 
Реализирано за 

2021 денари 
1 Јавен повик Објавување на Јавен повик за 

доделување на финансиски 
средства од Буџетот на општина 
Битола за спортски 
клубови/здруженија и 
индивидуални спортисти 

2,000,000.00 1,855,000.00 
Останати 

145,000.00 

2 Спортски манифестации Традиционални манифестации 
Манифестации од особен интерес 
Хуманитари манифестации 

300,000.00 50,000.00 
Останати 

250,000.00 
5 Спорт за сите Велосипедизам 

Планинарење 
Спортско лето 
Шах 

400,000.00 250,000.00 
Останати 

150,000.00 

6.2 Дополнителни утврдени 
активности 

Спортските клубови/здруженија 
кои не членуваат во спортските 
федерации на АМС 

100,000.00 Не реализирани 

7.1 Млади Поддршка на проекти за млади 100,000.00 Не реализирани 
7.2 Млади Програма на Совет за млади 100,000.00 Не реализирани 
ДО Градоначалник Градоначалник 100,000.00 30,000.00 

Останати 
70,000.00 
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Се врши измена на програмата во делот 4. ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ каде што се 
додаваат дополнителни 915.000,00 денари и со измената гласи: 

 
 Активност Одго-

ворни 
Опис на 

активност Цел Вре-
ме 

Финансиски 
Ресурси Индикатори 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ 
4.1. Општина 

Битола во 
насока на 
унапредување 
на спортот ќе 
ги поддржува 
и финансира 
професионал-
ните 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:Финанс
иските 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 се 
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 32,142,246.00
ден 

Степен на 
рангирање во 
првенственит
е лиги на 
спортските 
федерации 
Број на 
меѓународни 
натпревари 

 
 
 
Вкупната планирана програма за 2021 

година останува 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.09-156/57                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27.12.2021 г.       на Советот на Општината 
Б и т о л а              Габриела Илиевска 
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