
ЧЕТВРТОК 03.03.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовникот за услугите 
на Јавното претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг - 

Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовникот за услугите на 
Јавното претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг - 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 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 
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 28.02.2022 
година, донесе 

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

измена и дополнување на Ценовникот за 
услугите на Јавното претпријатие за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг - Битола 

1. Се дава согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Ценовникот за 
услугите на Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг - Битола, бр.02-22 од 
18.02.2022 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола”. 
Бр. 09-23/3                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 

книговодствен отпис на компјутерска 
опрема 

1. Ја објавувам Одлуката за книго-
водствен отпис на компјутерска опрема, 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 03, година LIII 

Четврток, 03.03.2022 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2021 СТР. 2 

донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот 

за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за книговодствен отпис на компјутерска 

опрема 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши книговодствен 

отпис на 31 компјутер (лап-топ Леново) со 
инвентарни броеви од 5268-5298.  

 
Член 2 

Горе наведените компјутери (лап-топ 
Леново) да се остават на натамошно 
користење на досегашните корисници без 
обврска за враќање. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/4                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 отстапување 
на одржувањето на фонтаните кај „Јени 

Џамијата“ (Шадрван) и фонтаната на 
„Магнолија“ (Филип Втори Македонски) на 

ЈКП „Водовод“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отстапување 
на одржувањето на фонтаните кај „Јени 
Џамијата“ (Шадрван) и фонтаната на 
„Магнолија“ (Филип Втори Македонски) на 
ЈКП „Водовод“ Битола, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 16 и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 28.02.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 
за отстапување на одржувањето на 

фонтаните кај „Јени Џамијата“ (Шадрван) 
и фонтаната на „Магнолија“ (Филип Втори 

Македонски) на ЈКП „Водовод“ Битола 

Член 1 
Фонтаната кај „Јени Џамијата“ 

(Шадрван) и фонтаната на „Магнолија“ 
(Филип Втори Македонски) се отстапуваат 
на одржување на ЈКП „Водовод“ Битола.  

 
Член 2 

Се задолжува ЈКП „Водовод“ Битола во 
согласност со законската регулатива да ги 
одржува именуваните фонтани во Општина 
Битола. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/5                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 отстапување 

на одржувањето на фонтаната пред НУ 
Завод и музеј Битола на ЈП „Комуналец“ 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за отстапување 
на одржувањето на фонтаната пред НУ 
Завод и музеј Битола на ЈП „Комуналец“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 16 и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 28.02.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 
за отстапување на одржувањето на 

фонтаната пред НУ Завод и музеј Битола 
на ЈП „Комуналец“ Битола 

Член 1 
Фонтаната пред НУ Завод и музеј Битола 

се отстапува на одржување на ЈП 
„Комуналец“ Битола.  

 
Член 2 

Се задолжува ЈП „Комуналец“ Битола во 
согласност со законската регулатива да ја 
одржува именуваната фонтана во Општина 
Битола. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/6                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 на 

донација за изработка на проектна 
документација за припремни работи за 

изградба на девијации заради изградба на 
мост на улица „Довлеџик“ во Битола и 

ревизија за истата 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација за изработка на проектна доку-
ментација за припремни работи за изградба 
на девијации заради изградба на мост на 
улица „Довлеџик“ во Битола и ревизија за 
истата, донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за изработка на 
проектна документација за припремни 

работи за изградба на девијации заради 
изградба на мост на улица „Довлеџик“ во 

Битола и ревизија за истата 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од „ЕКО-МАР“ Инжинеринг увоз-извоз – 
Битола Дооел, ул. „Јоргов Камен“ бр. 11 Би-
тола, за изработка на проектна доку-
ментација за припремни работи за изградба 
на девијации заради изградба на мост на 
улица „Довлеџик“ во Битола и ревизија за 
истата. 

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес, согласно член 3 
став 1 точка 4 од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/7                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 на 

донација 16 лаптопи од организацијата 
НАЛАС – (Mрежа на националните 

асоцијации на локалните власти на 
Југоисточна Европа) 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација 16 лаптопи од организацијата 
НАЛАС – (Mрежа на националните 
асоцијации на локалните власти на 
Југоисточна Европа), донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 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 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 28.02.2022 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација 16 лаптопи од 

организацијата НАЛАС – (Mрежа на 
националните асоцијации на локалните 

власти на Југоисточна Европа) 

Член 1 
 Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од 16 лаптоп компјутери Notebook Lenovo 
IP3 Ryzen3 3250U 4GB/256GB SSD/15.6" 
FullHD TN AG/Win10 и три еднодневни 
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обуки за основи на дигитална писменост 
за учениците корисници на лаптоп комп-
јутерите од организацијата НАЛАС - Mре-
жа на националните асоцијации на локал-
ните власти на Југоисточна Европа) во рам-
ки на проектот „Зајакнување на локалните 
капацитети за спроведување на Агенда 2030 
и принципот „Никој да не биде изоставен“ 
во партнерство со Здружение на општини 
Заедница на единиците на локалната 
самоуправа на Република Северна 
Македонија – ЗЕЛС.  

Проектот е имплементиран од НАЛАС – 
Мрежа на асоцијации на локални власти од 
ЈИЕ и ЗЕЛС, во соработка со GIZ, а во име 
на Германското Федерално Министерство 
за економска соработка и развој (BMZ). 

 
Член 2  

Лаптопите се наменети за ученици од 
социјално загрозени семејствa, за секое 
училиште по еден лаптоп. 

Основни училишта: „Св. Климент Охрид-
ски“, „Елпида Караманди“, „ Даме Груев“, 
„Гоце Делчев“,„ Стив Наумов“, „д-р Трифун 
Пановски“, „Св.Кирил и Методиј“, „К.П. Ми-
сирков“, „Тодор Ангелевски“, „Александар 
Турунџев“, „Коле Канински“ и Средни 
училишта: „ Ѓорѓи Наумов“, „Ј.Б.Тито“, „Јане 
Сандански“, „Кузман Шапкарев“, „д-р Јован 
Калаузи“ 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/8                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 постојан 
овластен претставник од Советот на 
Општината Битола во акционерските 

друштва на РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД 
Битола и на РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД 

Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за постојан 
овластен претставник од Советот на Опш-
тината Битола во акционерските друштва на 
РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД Битола и 
на РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД Би-
тола, донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 22 и член 36 од Законот 

за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ 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 ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за постојан овластен претставник од 

Советот на Општината Битола во 
акционерските друштва на РК ЕУРОФАРМ 
ПЕЛИСТЕР АД Битола и на РК ЕУРОФАРМ 

ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се овластува лицето 

Михајло Вангелов за постојан овластен 
претставник од Советот на Општината 
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Битола кој ќе ги врши работите во својство 
на полномошник на Општина Битола, 
акционер во РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 
АД Битола и акционер во РК ЕУРОФАРМ 
ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола  

 
Член 2  

Претставникот е овластен да присуствува 
на седниците на Собрание на акционери на 
РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД Битола и 
на седниците на Собрание на акционери РК 
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола и да 
ги врши работите од надлежност на Собра-
нието на акционери на РК ЕУРОФАРМ 
ПЕЛИСТЕР АД Битола и на РК ЕУРО-
ФАРМ ПЕЛИСТЕР 2 АД Битола 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 09-26/9                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 согласност 

за имплементација на проектoт 
Play2Include во рамките на програмата „ 
Спорт за ментално здравје и социјална 

кохезија“  

1. Ја објавувам Одлуката за согласност за 
имплементација на проектoт Play2Include во 
рамките на програмата„ Спорт за ментално 
здравје и социјална кохезија“, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа член 22 и чен 36 од Законот 
за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ 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 ден 28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за согласност за имплементација на 
проектoт Play2Include во рамките на 

програмата „ Спорт за ментално здравје и 
социјална кохезија“  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност за 

имплементацијата на проектот Play2Include 
од повикот за предлози на Sport en Commun 
во рамките на програмата „ Спорт за мен-
тално здравје и социјална кохезија“ поддр-
жана од Француската агенција за развој, 
Германското друштво за интернационална 
соработка и ФИФА Федерација. 

 
Член 2 

Проектот ќе биде имплементиран од 
страна на акционерското друштво ФК 
Пелистер каде што општината Битола има 
капиталистичка структура и истиот е со 
времетраење од 15/01/2022 до 17/06/2022. 

 Партнери во проектот се: Такт – Скопје, 
ФК Пелистер АД Битола , ФК Графичар – 
Р.Србија, Респект – БиХ, Џи-џи – Скопје и 
Фудбал за сите – Скопје со вкупен планиран 
буџет 20.500,00 евра. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 09-26/10                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 

 



ЧЕТВРТОК 03.03.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 7 

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

дар - хартии од вредност 

1. Ја објавувам Одлуката за за примање 
на дар - хартии од вредност, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 
555 од Законот за облигациони односи 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 18/2001...215 
/2021) 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 28.02.2022 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за примање на дар - хартии од вредност 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател го прима дарот – 
хартии од вредност од Друштво за спортски 
дејности СПОРТ БИТ ДООЕЛ Битола, со 
седиште на ул. Абдул Ќерим Паша 1Б 
Битола, со ЕМБС 75317450и ЕДБ 
4002021564050, застапувано од Управи-
телот Пеце Коруновски од Битола 

 
Член 2 

Дарувачот СПОРТ БИТ ДООЕЛ Битола е 
сопственик на 75% од акциите на Друшт-
вото за спортски дејности ФУДБАЛСКИ 
КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола и истите ги 
подарува на Општина Битола без надомест. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да ја спроведе постапката на 
запишување на акциите од дарувачот во 

Централниот депозитар во сопственост на 
Општина Битола. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/11                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 за сместување на Младински 
центар Битола во простории сопственост 

на општина Битола 

1. Ја објавувам за давање согласност за 
сместување на Младински центар Битола во 
простории сопственост на општина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник 
на РМ” бр.5/2002), 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), a во врска со член 22 
од Законот за Младинско учество и 
младински политики (Сл.Весник на РСМ 
10/20), и Правилникот за стандарди за 
квалитет на младинските центри бр.12-
923/1 од 07.04.2021 година донесен од 
Агенција за млади и спорт, Советот на 

 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2021 СТР. 8 

Општината Битола на седницата одржана на 
28.02.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за сместување на 
Младински центар Битола во простории 

сопственост на општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола дава 

согласност за сместување на Младинскиот 
Центар Битола во просториите на УЗ 
„Вељко Влаховик„Битола запишани во 
имотен лист 95154 КО Битола 3 во 
сопственост на општина Битола како КП.бр. 
16577 на ул. Крушевска бр.5 на кат К 1 со 
намена на зграда Б4-6 со површина 118м2  

Во горенаведените простории предмет на 
оваа одлука, Младинскиот Центар Битола 
ке биде сместен за период од 5 (години) 
години. 

 
Член 2 

Младинскиот центар Битола ќе се 
формира како место каде ќе се подготвуваат 
и спроведуваат програми кои ќе ја 
подобруваат благостостојбата на младите, 
развојот на личниот, социјален и 
професионален живот на младите, 
информации од важен интерес за младите и 
други аспекти од животот на младите, 
согласно член 22 од Законот за Младинско 
учество и младински политики. 

 
Член 3 

За работа на Младинскиот центар Битола 
се обезбедени финансиски средства од 
Буџетот на општина Битола за 2022 година. 

Исплатата на финансиските средства ќе 
се врши врз основа на доставената годиш-
ната програма за работа на Младинскиот 
центар.  

 
Член 4 

Висината на финансиски средства од 
Буџетот на Општина Битола за 2022 година 
е во процентуална вредност од 50% до 70% 
од потребните средства за реализација на 
поднесената програма за работа на 
Младинскиот центар Битола, но не повеќе 
од 300 000,00 денари. 

 

Член 5 
Општина Битола преку Јавен повик кој 

што ќе биде објавен на WEB страната на 
општината, на транспарентен начин ќе 
изврши избор на младинска организација 
или организација за млади регистрирана во 
Централен регистар, која ќе раководи и 
управува со Младинскиот центар Битола за 
период од 5 години. 

 
Член 6 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ке се објави во службен 
гласник на општина Битола.  
Бр. 09-26/12                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 не 

усвојување Годишната Програма за работа 
на ОЈУ Зоолошка Градина Битола за 2022 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Годишната Програма за работа на ОЈУ 
Зоолошка Градина Битола за 2022 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 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) 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), 
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Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.02.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОЈУ Зоолошка Градина 
Битола за 2022 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишната Про-
грама за работа на ОЈУ Зоолошка Градина 
Битола за 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/13                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 Статутарната Одлука за 
измена на Статутот на ОЈУ ,,Зоолошка 

градина“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статутарната Одлука за 
измена на Статутот на ОЈУ ,,Зоолошка 
градина“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), член 32 од Законот за 
установите (,,Службен весник на РМ“ 
бр.32/05 и 51/2011), член 10 став 3 и член 12 
став 3 од Закон за музеите (,,Службен 

весник на РМ“ бр.66/04....39/2016) 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 28.02.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Статутарната 
Одлука за измена на Статутот на ОЈУ 

„Зоолошка градина“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Стату-
тарната Одлука за измена на Статутот на 
ОЈУ ,,Зоолошка градина“ Битола бр.02-14/3 
од 15.02.2022 година, донесена од Управ-
ниот одбор на установата. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола”. 
Бр. 09-26/14                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 за распределба на средства во 
средните училишта во Општина Битола за 

2022 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност за распределба на средства во 
средните училишта во Општина Битола за 
2022 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2021 СТР. 10 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 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) и во согласност 
со член 10 од Правилникот за начинот на 
стекнување и распределба на средствата во 
јавните училишта бр.20-17268/1 од 
30.12.2016год., Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

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

средства во средните училишта во 
Општина Битола за 2022 година  

1. Со ова решение се дава согласност за 
распределба на средствата од партици-
пацијата на корисници на услуги при 
вршење на основната дејност над или под 
утврдениот процент на средните училишта 
во Општина Битола за 2022 година.  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола”. 
Бр. 09-26/15                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 

дополнување на Решението бр. 09-03/11 
од 10.01.2022 година, донесено од 

Советот на Општина Битола за 
разрешување и именување на членови во 

Комисија за проценка на штети од 
елементарни и други непогоди  

1. Го објавувам Решението за дополну-
вање на Решението бр. 09-03/11 од 
10.01.2022 година, донесено од Советот на 

Општина Битола за разрешување и име-
нување на членови во Комисија за проценка 
на штети од елементарни и други непогоди, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 70 
од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
член 143 став 1 алинеја 2 од Законот за 
заштита и спасување („Службен весник на 
РМ“ бр. 36/2004…106/2016 и 83/2018 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.215/2021), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
28.02.2022 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за дополнување на Решението бр. 09-

03/11 од 10.01.2022 година, донесено од 
Советот на Општина Битола за 

разрешување и именување на членови во 
Комисија за проценка на штети од 

елементарни и други непогоди  

1. Со ова Решение се именуваат допол-
нителни членови во Комисијата за проценка 
на штети од елементарни и други непогоди. 
За дополнителни членови на комисијата се 
именуваат: 
- Тони Стојчевски – општинска 

администрација на Општина Битола, 
- Владимир Јовевски - општинска 

администрација на Општина Битола, 
- Филип Салевски - општинска 

администрација на Општина Битола, 
- Љубица Мигуловска - општинска 

администрација на Општина Битола, 
- Христијан Атанасовски - општинска 

администрација на Општина Битола, 

 



ЧЕТВРТОК 03.03.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 11 

- Димитар Михајловски - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Снежана Бојаџиева Димовска – општинска 
администрација на Општина Битола.  

- Славчо Димовски - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Мирјана Николовска - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Љубо Атанасовски - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Златко Талевски - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Гордана Талевска - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Олгица Грујовска - општинска 
администрација на Општина Битола, 

- Славица Пејовска - општинска 
администрација на Општина Битола, и 

- Ице Димитровски - општинска 
администрација на Општина Битола. 

 
2. Комисијата за проценка на штети од 

елементарни и други непогоди има обврска: 
Да изврши процена и утврдување на 

висината на штетите настанати од земјо-
тресот на 09.01.2022 година на подрачјето 
на Општина Битола, согласно Методо-
логијата за процена на штета од природни 
непогоди и други несреќи, 

Во својата работа при процена на 
штетите да ја применува Методологијата за 
процена на штета од природни непогоди и 
други несреќи, Законот за заштита и спа-
сување и другите законски и подзаконски 
прописи што ја уредуваат оваа материја, 

Да соработува со надлежни државни 
органи и научно-стручни институции, 

Да изготви извештај во вид на елаборат 
за проценетите штети на подрачјето на 
Општина Битола, и  

Да врши и други работи согласно Зако-
нот за заштита и спасување, Методоло-
гијата за процена на штета од природни 
непогоди и други несреќи и други законски 
и подзаконски прописи што ја уредуваат 
оваа материја. 

3. Извештајот во вид на елаборат за 
проценетите штети на подрачјето на 
Општина Битола да се достави до Советот 
на Општина Битола на разгледување и 
усвојување. 

- Усвоениот Извештај во вид на елаборат 
за проценетите штети да се достави до 
Комисијата за процена на штети формирана 
од Владата на Република Северна Маке-
донија.  

4. Надоместок од 360 денари од предмет 
ќе биде исплатен на членовите на коми-
сијата која ќе биде вклучена во обработка 
на предметот. 

5. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/16                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 и 19/20), 
донесувам 

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

разрешување и именување на членови во 
Управниот одбор на Меѓуопштинското 
јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Управниот 
одбор на Меѓуопштинското јавно претпри-
јатие ПЕЛАЛИНК Битола, донесено на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 70 од 
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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 28.02.2021 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Управниот одбор на Меѓуопштинското 

јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК Битола 

1. Од Управниот одбор на Меѓуопштин-
ското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК 
Битола, од Општина Битола, се разре-
шуваат:  

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

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

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

 
СЕ ИМЕНУВААТ:  
- Зоран Јошевски, професор доктор по 

технички науки - област сообраќај, од 
Битола ул.„Леринска“бр.43/72  

- Сашо Илковски, магистер по индус-
триско инжинерство и менаџмент, од Би-
тола ул. „Димче Лахчански“бр.29 и 

- Љупчо Ивановски, дипл. сообраќаен ин-
женер, од Битола ул.„Јорго Османо“ бр.26  

 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/17                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 членови во 

Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финасиското работење на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 

ПЕЛАЛИНК Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Надзор-
ниот одбор за контрола на материјално-
финасиското работење на Меѓуопштин-
ското јавно претпријатие ПЕЛАЛИНК 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 17 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 
38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 
61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен 
весник на РСМ“ бр. 275/19) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 28.02.2022 година донесе 

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

во Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финасиското работење на 
Меѓуопштинското јавно претпријатие 

ПЕЛАЛИНК Битола 

1. Од Надзорниот одбор за контрола на 
материјално-финасиското работење на Ме-
ѓуопштинското јавно претпријатие ПЕЛА-
ЛИНК Битола, од Општина Битола, се 
разрешуваат:  

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

- Наталија Балевска, дипл. правник, од 
Битола Ул.„Михајло Андоновски“бр.4/30 и 
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- Ѓорѓи Ѓорѓиевски, дипл.економист, од 
Битола с.Магарево, а 

СЕ ИМЕНУВААТ:  
- Катица Поповска-Андоновска, дипл. 

правник, од Битола ул. „Светозар 
Поповски“ бр.67  

- Татјана Трајчевска, дипл.економист, од 
Битола ул. „Карорман“ бр.88Г и 

- Александар Ноневски, дипл.економист, 
од Битола, ул. „Павел Шатев“бр.7/10  

 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/18                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 членови во 
Управниот Одбор на ЈОУ КУЛТУРЕН И 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Управниот 
Одбор на ЈОУ КУЛТУРЕН И ИНФОРМА-
ТИВЕН ЦЕНТАР Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), 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 10 од Одлуката за основанање на 
Јавна општинска установа КУЛТУРЕН И 
ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
број бр.06/20) Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Управниот Одбор на ЈОУ КУЛТУРЕН И 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Битола 

1. Од Управниот одбор на ЈОУ КУЛ-
ТУРЕН И ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР 
Битола се разрешуваат:  

- Драган Микаровски – дипл.соло пејач , 
од Битола ул. „Стив Наумов“ бр.39 

- Христијан Талевски – дипл.музичар, 
теоретичар – педагог, од Битола ул. „Хрис-
тијан Т. Карпош“бр.19 

- Владимир Переловски - дипл. инфор. 
магистер по стратегии и менаџмент, од 
Битола ул. „Филип Втори Македонски“ 
бр.66/33, а 

 
СЕ ИМЕНУВААТ: 
- Васко Мавровски – дипл.драмски актер, 

од Битола ул.„Никола Киров Мајски“ бр.33  
- Марија Шамоска Буџаковски – дипл. 

музичар изведувач и магистер по пијано, од 
Битола ул. „Младински Бригади“бр.7/16  

- Јане Крстески – м-р по резба – Ликовна 
Академија, од Битола ул. „Булевар 1-ви 
Мај“ бр.122, а  

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“.  
Бр. 09-26/19                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 членови во 
Општински Совет за социјална заштита на 

Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Општин-
ски Совет за социјална заштита на Општина 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 114 став 13 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр.23/13..294/21) 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 28.02.2022 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Општински Совет за социјална заштита 

на Општина Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ од членови во 
Општински Совет за социјална заштита на 
Општина Битола: 

Претставници на Совет на Општина 
Битола - Емилија Костурска, Иванчо 
Тошевски 

Претставник од Клиничка болница - 
Радмила Бајовска 

Претставник од Агенција за вработување 
- Јешим Сефуловска 

Претставник од Центар за социјални 
работи - Слободанка Христовска 

Претставник од Бирото за развој на 
образованието - Мирјана Давкова 

Претставникза Урбани заедници - 
Aнгелина Котевска 

Претставник од верски заедници - Амид 
Расимовски 

Претставници на Здруженија на граѓани - 
Розинка Петровска, Ирена Николоска 
Ристановска, Ѕала Бојкоска 

 
2. СЕ ИМЕНУВААТ за членови во 

Општински Совет за социјална заштита на 
Општина Битола:  

Претставници на Совет на Општина 
Битола - Анета Ѓоргиевска, Борче 
Корлевски 

Претставник од Клиничка болница - 
Маријана Талевски 

Претставник од Агенција за вработување 
- Славица Грујо 

Претставник од Центар за социјални 
работи - Бети Јончевска 

Претставник од Бирото за развој на 
образованието - Трајче Калески 

Претставникза Урбани заедници – Пеце 
Гаштаров 

Претставник од верски заедници - Илми 
Османи  

Претставници на Здруженија на граѓани - 
Емилија Костурски, Ивана Ѓорѓиевска, 
Марија Томевска Петковска 

 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавено во 
,,Службен гласник на општината Битола“.  
Бр. 09-26/20                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кременица во идна урбанистичко планска 

документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кременица во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11...174 
/21), член 2 став 2 од Правилникот за стан-
дарди за вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска документација 
(Службен Весник на РМ бр.56/11...217/15) и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КРЕМЕНИЦА во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-45/2018, КП бр.951/6 КО 

Кременица згр.бр.1 (А1-1) (Трајче 
Ташковски) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/21                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11...174 
/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска доку-
ментација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (Сл. Гласник на Општина 
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Битола бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 
05/21) Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 28.02.2022 ја донесе 
следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КУКУРЕЧАНИ во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1711/2016, КП бр.2271 КО 

Кукуречани згр.бр.3 и згр.бр.5 (А5-4) 
(Кире Магловски и Стребре Магловски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/22                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Брусник во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Брусник во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/11...174 
/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр.56/11... 
217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
БРУСНИК во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-449/2018, КП бр.734/4 КО 

Брусник згр.бр.1 (А1-1) (Олгица 
Ѓоргиевска) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/23                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кравари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр.23/11...174 
/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска документа-
ција (Службен Весник на РМ бр. 56/11.. 
.217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КРАВАРИ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-651/2016, КП бр.52/1 КО 

Кравари згр.бр.2 (А5-4) (ДПТУ МЕТАЛ 
КОМ ПРОМЕТ) 

2. УП1 бр.27-447/2016, КП бр.172/2 КО 
Кравари згр.бр.1 и згр.бр.3 (А1-1) (Паца 
Груевска) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/24                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 
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1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Логоварди во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11...174 
/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11. 
..217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
ЛОГОВАРДИ во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-201/2018, КП бр.1172 КО 

Логоварди згр.бр.1 (А1-1) (Горанче 
Димовски) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/25                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11.. 
.174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен 
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11.. 
.217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. Гласник на Општина Битола 
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бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КРКЛИНО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1979/2016, КП бр.2057 КО 

Крклино згр.бр.4 (А1-1) (Пандо Стан-
ковски) 

2. УП1 бр.27-1263/2016, КП бр.1764/2 
КО Крклино згр.бр.1 (Б1-1) и КП 
бр.1347/2 КО Крклино згр.бр.1 (Б1-1), 
згр.бр.2, 3 и 4 (А5-4) (Павлинка Ѓорѓијоска) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/26                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Канино во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Канино во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 23/11.. 
.174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска доку-
ментација (Службен Весник на РМ 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе 
следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КАНИНО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 
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1. УП1 бр.27-115/2016, КП бр.230 КО 
Канино згр.бр.1 (А4-3) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Перо Кнежевски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/27                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Карамани во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Карамани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл.Весник на РМ бр. 23/11. 
..174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни 
објекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр. 56/11.. 
.217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
КАРАМАНИ во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1435/2018, КП бр.497 КО 

Карамани згр.бр.2 (Б1-1) и згр.бр.4 (А1-1) 
(Оливер Дишковски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/28                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
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планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на Урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Буково во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти (Сл. Весник на РМ бр.23/11. 
..174/21), член 2 став 2 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни об-
јекти во урбанистичко планска докумен-
тација (Службен Весник на РМ бр.56/11.. 
.217/15) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Сл. 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 28.02.2022 ја донесе следната  

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

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

бесправните објекти изградени во КО 
БУКОВО во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 

1. УП1 бр.27-295/2016, КП бр.3191 КО 
Буково згр.бр.1 (А1-1) (Стеван Бончаноски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/29                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 на 

донација – надзор над санација на 
радијаторско греење и котлара во 

Спортска сала „Боро Чурлевски“ Битола, 
даден од страна на ДТПУ 24 ИНГ Дооел 
Битола, ул. „Борка Талев Модерното“ 

бр.24 Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација – надзор над санација на ради-
јаторско греење и котлара во Спортска сала 
„Боро Чурлевски“ Битола, даден од страна 
на ДТПУ 24 ИНГ Дооел Битола, Ул. „Борка 
Талев Модерното“бр.24 Битола, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 28.02.2022 година.  

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 од Зако-
нот 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 

 



  –  БРОЈ 3 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 03.03.2021 СТР. 22 

Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 28.02.2022 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација – надзор над 
санација на радијаторско греење и 

котлара во Спортска сала „Боро 
Чурлевски“ Битола, даден од страна на 
ДТПУ 24 ИНГ Дооел Битола, Ул. „Борка 

Талев Модерното“бр.24 Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од правното лице ДТПУ 24 ИНГ Дооел 
Битола, Ул. „Борка Талев Модерното“ бр. 
24 Битола – надзор над санација на 
радијаторско греење и котлара во Спортска 
сала „Боро Чурлевски“ Битола.  

 
Член 2 

Донацијата не создава директна корист 
за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата и истата е дадена 
за цели од јавен интерес, согласно член 3 
став 1 точка 4 од Законот за донации и 
спонзорства во јавните дејности. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општина Битола“. 
Бр. 09-26/30                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 Заклучокот со кој Општина 
Битола бара информација од 

Министерството за внатрешни работи за 
преземените дејствија по повод акциските 

контроли во правните лица на 
територијата на Општина Битола во 

деновите 19 и 20 Февруари 2022 година 

1. Го објавувам за Заклучокот за усвоју-
вање на Заклучокот со кој Општина Битола 
бара информација од Министерството за 
внатрешни работи за преземените дејствија 
по повод акциските контроли во правните 
лица на територијата на Општина Битола во 
деновите 19 и 20 Февруари 2022 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 28.02.2022 
година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Заклучокот со кој 

Општина Битола бара информација од 
Министерството за внатрешни работи за 

преземените дејствија по повод акциските 
контроли во правните лица на 

територијата на Општина Битола во 
деновите 19 и 20 Февруари 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Заклучокот со кој 
Општина Битола бара информација од 
Министерството за внатрешни работи за 
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преземените дејствија по повод акциските 
контроли во правните лица на територијата 
на Општина Битола во деновите 19 и 20 
Февруари 2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/31                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 Иницијатива за формирање 
на работна група за обезбедување на 
подобра сигнализација на пешачките 
премини пред основните и средните 

училишта 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијатива за формирање на работна 
група за обезбедување на подобра сигнали-
зација на пеѓачките премини пред основ-
ните и средните училишта, донесен на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Иницијатива за 
формирање на работна група за 

обезбедување на подобра сигнализација 
на пешачките премини пред основните и 

средните училишта 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива за фор-
мирање на работна група за обезбедување 
на подобра сигнализација на пеѓачките 
премини пред основните и средните 
училишта. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/32                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 Иницијатива за донесување 
на Одлука за формирање на работно тело 
кое ќе работи на регулирање на начинот 

на достава на стоки на територија на 
Општина Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијатива за донесување на Одлука за 
формирање на работно тело кое ќе работи 
на регулирање на начинот на достава на 
стоки на територија на Општина Битола, 
одржана на 28.02.2022 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр.5/02) и член 70 од Статутот на 
Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 28.02.2022 
година, донесе 

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

донесување на Одлука за формирање на 
работно тело кое ќе работи на регулирање 

на начинот на достава на стоки на 
територија на Општина Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за 
донесување на Одлука за формирање на 
работно тело кое ќе работи на регулирање 
на начинот на достава на стоки на тери-
торија на Општина Битола. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/33                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 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 Иницијатива за 

поднесување на барање до Владата на 
РСМ за отстапување на Хотел Битола на 

Општина Битола, со цел отворање 
сместувачки капацитет за стари лица 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Иницијатива за поднесување на барање 
до Владата на РСМ за отстапување на 

Хотел Битола на Општина Битола, со цел 
отворање сместувачки капацитет за стари 
лица, одржана на 28.02.2022 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-227/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
03.03.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 28.02.2022 година, донесе 

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

поднесување на барање до Владата на 
РСМ за отстапување на Хотел Битола на 

Општина Битола, со цел отворање 
сместувачки капацитет за стари лица 

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива за под-
несување на барање до Владата на РСМ за 
отстапување на Хотел Битола на Општина 
Битола, со цел отворање сместуувачки 
капацитет за стари лица. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 
Бр. 09-26/34                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.02.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

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

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 
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