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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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
општина Битола за 2022 година

Се објавува Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
општина Битола за 2022 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/1
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски
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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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
дополнување на Одлуката за пренесување
на правото на сопственост на
приклучоците и мрежата за јавно
осветлување на територијата на Општина
Битола на ЈП СИЗ Жабени
Се објавува Одлуката за дополнување на
Одлуката за пренесување на правото на
сопственост на приклучоците и мрежата за
јавно осветлување на територијата на
Општина Битола на ЈП СИЗ Жабени,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/2
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и
член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ број 5/2002), член
16 точка 4 и член 22 став 1 точка 36 од
Статутот на Општината Битола („Службен
гласник на Општина Битола“ број 10/2005,
17/2008, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 година, ја донесе
следната
ОДЛУКА
за дополнување на Одлуката за
пренесување на правото на сопственост на
приклучоците и мрежата за јавно
осветлување на територијата на Општина
Битола на ЈП СИЗ Жабени
Член 1
Во Одлуката за пренесување на правото
на сопственост на приклучоците и мрежата
за јавно осветлување на територијата на
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Општина Битола на ЈП СИЗ Жабени
(„Службен гласник на Општината Битола“
број 6/22), во член 3 точката на крајот од
реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „а ќе се применува по
одобрувањето на барањето од членот 2 на
оваа одлука од страна на операторот на
електродистрибутивниот
систем
–
Друштвото за дистрибуција со електрична
енергија Електродистрибуција ДООЕЛ
Скопје.“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/4
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација за изработка на проектна
документација за поставување на урбана
опрема на јавна површина, Битола,
Градски Парк (Изградба и експлоатација
на спортско – рекреативен објект за
спортско качување на карпи, „Boulder“
вештачка карпа за спортско качување на
карпи во комбинација со трибина за
детски и младински културно – уметнички
дејности)
Се објавува Одлуката за примање на
донација за изработка на проектна документација за поставување на урбана опрема на
јавна површина, Битола, Градски Парк
(Изградба и експлоатација на спортско –
рекреативен објект за спортско качување на
карпи, „Boulder“ вештачка карпа за спортско качување на карпи во комбинација со
трибина за детски и младински културно –
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уметнички дејности), донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.

став 1 точка 4 од Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности.

Бр. 08-580/3
02.06.2022 год.
Битола

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.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19,
14/20, 19/20 и 5/21), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година донесе
ОДЛУКА
за примање на донација за изработка на
проектна документација за поставување
на урбана опрема на јавна површина,
Битола, Градски Парк (Изградба и
експлоатација на спортско – рекреативен
објект за спортско качување на карпи,
„Boulder“ вештачка карпа за спортско
качување на карпи во комбинација со
трибина за детски и младински културно –
уметнички дејности)
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата
од Здружение на граѓани - Спортски клуб за
качување „Вертикал“ Битола, за изработка
на проектна документација за за поставување на урбана опрема на јавна површина,
Битола, Градски Парк (Изградба и експлоатација на спортско – рекреативен објект за
спортско качување на карпи, „Boulder“ вештачка карпа за спортско качување на карпи
во комбинација со трибина за детски и
младински културно – уметнички дејности).
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

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/5
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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 5/21),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација за поставување на урбана
опрема на јавна површина – Парковски
содржини
Се објавува Одлуката за примање на
донација за поставување на урбана опрема
на јавна површина – Парковски содржини,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/4
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19,
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14/20, 19/20 и 5/21), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година донесе
ОДЛУКА
за примање на донација за поставување
на урбана опрема на јавна површина –
Парковски содржини
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата
од Бимилк – Млекара Битола, за поставување на урбана опрема на јавна површина
- Парковски содржини.
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
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/6
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за отстапување
на апликација и опрема во рамките на
проектот „СМАРТ-КУЛ-ТУР“
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Се објавува Одлуката за отстапување на
апликација и опрема во рамките на
проектот „СМАРТ-КУЛ-ТУР“, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/5
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и
член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ број 05/2002), член
16 точка 5 и член 22 точка 36 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ број 10/05, 17/08, 08/19,
14/20, 19/20 и 5/21), Советот на Општина
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година ја донесе следната
ОДЛУКА
за отстапување на апликација и опрема во
рамките на проектот „СМАРТ-КУЛ-ТУР“
Член 1
Со оваа одлука Општина Битола како
водечки партнер во проектот „СМАРТКУЛ-ТУР“ им ја отстапува на партнерите во
проектот НУ Завод и Музеј Битола и
Регионалниот директорат за заштита на
културното наследство Корча набавената
апликација во рамките на проектот за ВР
(виртуелна реалност) и АР (аугментирана
реалност), со вредност од 21.500,00 евра,
која што ќе биде инсталирана и користена
во археолошкиот локалитет Хераклеја
Линкестис во Битола и во Музејот на Стерјо
Спасе во с.Глобочани, Општина Пустец,
Република Албанија, како и набавената
опрема во рамките на проектот наменета за
поддршка на наведената апликација, и тоа:
1) на НУ Завод и Музеј Битола, за археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис во
Битола: 6 (шест) сетови ВР очила Oculus
Quest 2 128GB, 3 (три) телевизори
SAMSUNG UE 50TU7092UXXH LED UHD
4K и 6 (шест) таблети Samsung Galaxy Tab
A8 SM-X200 64GB 10,5“, со вкупна
вредност од 6.930,00 евра и
2) на Регионалниот директорат за
заштита на културното наследство Корча, за
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Музејот на Стерјо Спасе во с.Глобочани,
Општина Пустец: 4 (четири) сетови ВР
очила Oculus Quest 2 128GB, 2 (два)
телевизори SAMSUNG UE 50TU7092UXXH
LED UHD 4K и 4 (четири) таблети Samsung
Galaxy Tab A8 SM-X200 64GB 10,5“, со
вкупна вредност од 4.620,00 евра.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/7
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката пренесување
на право за тековно одржување на
објектот за спорт од локално значење Северна трибина на фудбалски стадион
„Петар Милошевски“ во Битола
Се објавува Одлуката пренесување на
право за тековно одржување на објектот за
спорт од локално значење - Северна трибина на фудбалски стадион „Петар Милошевски“ во Битола, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/6
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 и
член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ број 5/2002), член
16 точка 5 и член 22 точка 36 од Статутот
на Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ број 10/05, 17/08, 08/19,
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14/20, 19/20 и 5/21), Советот на Општина
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година ја донесе следната
ОДЛУКА
пренесување на право за тековно
одржување на објектот за спорт од
локално значење - Северна трибина на
фудбалски стадион „Петар Милошевски“
во Битола
Член 1
Со оваа одлука Општина Битола му го
пренесува правото за тековно одржување на
објектот за спорт од локално значење Северна трибина на фудбалски стадион
„Петар Милошевски“ во Битола на ЈП
„Комуналец“ Битола.
Член 2
Се овластува Градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со ЈП „Комуналец“ Битола со кој подетално ќе бидат
регулирани правата и обврските на двете
страни.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“, а ќе се применува од
денот на записничкото примопредавање на
изведените работи на објектот од членот 1
на оваа одлука помеѓу изведувачот ГП
ГРАНИТ АД Скопје и Општина Битола
како инвеститор.
Бр.09-104/8
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за прифаќање
на донација на противпожарни возила за
потребите на ТППЕ – Битола
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Се објавува Одлуката за прифаќање на
донација на противпожарни возила за
потребите на ТППЕ - Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/7
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа член 36 став 1 точка 10 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.
5/2002) и член 22 точка 36 од Статутот на
Општината Битола („Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19,
14/20, 19/20 и 5/21), а во врска со член 7
став 1 и член 10 став 1 алинеја 2 од Законот
за донации и за спонзорства во јавните
дејности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и
153/15), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 30.05.2022 година
донесе
ОДЛУКА
за прифаќање на донација на
противпожарни возила за потребите на
ТППЕ - Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола ја
прифаќа донацијата на протипвожарни
возила и додатна опрема од Асоцијацијата
„Working Together France“ за потребите на
ТППЕ – Битола која што се состои од :
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пренослив резервоар од 5000 литри, големи
црева со млазници, средни црева со млазници, мали црева со млазници, 4 противпожарни шлемови Ф2, 1 лесна носилка,
спојки/разделници и останата опрема и
3. NISAN PICK UP 4х4 со чекрк со
идентификационен број на возилото:
JN1KRMD21U0411302 N1 KRMD21 CTTE
и додатна опрема отворен пренослив резервоар од 2000 литри, големи црева со млазници, средни црева со млазници, мали црева
со млазници, 3 противпожарни шлемови
Ф2, 1 лесна носилка, спојки/разделници и
останата опрема.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/9
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува

1. Камион Цистерна (за шумски пожари)
Renault type CCFM 4x4 со идентификационен број на возилото: VF6JP1A1200020945
JP1A12S8MODI и додатна опрема отворен
пренослив резервоар од 2000 литри, големи
црева со млазници, средни црева со
млазници, мали црева со млазници, 4
противпожарни шлемови Ф2, 1 лесна
носилка, спојки/разделници и останата
опрема;

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за донесување
на Техничка исправка за ГП Бр. 123 во
Табела бр. 3 од текстуалниот дел и во
Табела 3 во графичките прилози План на
површини за градење лист бр. 3 и
Синтезен план лист бр. 6 во Детален
урбанистички план за Станбена заедница
Бр. 8 Блок 5 – Општина Битола (2008-2013)
со техн. Бр. 041/09 од 11.12.2008 година
донесен со Одлука на Совет на Општина
Битола Бр. 07-2553/12 од 31.08.2009
година

2.Камион Цистерна (за шумски пожари)
Renault type CCFM 4x4 со идентификационен број на возилото: VF6JP1A1200019848
N2 JP1A12MOD и додатна опрема отворен

Се објавува Одлуката за донесување на
Техничка исправка за ГП Бр. 123 во
Табела бр. 3 од текстуалниот дел и во
Табела 3 во графичките прилози План на

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

површини за градење лист бр. 3 и
Синтезен план лист бр. 6 во Детален
урбанистички план за Станбена заедница
Бр. 8 Блок 5 – Општина Битола (2008-2013)
со техн. Бр. 041/09 од 11.12.2008 година
донесен со Одлука на Совет на Општина
Битола Бр. 07-2553/12 од 31.08.2009 година,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/8
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл. весник на
РСМ Бр.32/20) и член 70 од Статутот на
Општина Битола (“Сл. гласник на Општина
Битола бр. бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20,
19/20 и 5/21), Советот на Општина Битола
на Седницата одржана на 30.05.2022 година
донесе:
ОДЛУКА
за донесување на Техничка исправка за ГП
Бр. 123 во Табела бр. 3 од текстуалниот
дел и во Табела 3 во графичките прилози
План на површини за градење лист бр. 3 и
Синтезен план лист бр. 6 во Детален
урбанистички план за Станбена заедница
Бр. 8 Блок 5 – Општина Битола (2008-2013)
со техн. Бр. 041/09 од 11.12.2008 година
донесен со Одлука на Совет на Општина
Битола Бр. 07-2553/12 од 31.08.2009
година
Член 1
СЕ ДОНЕСУВА Одлука за донесување
на Техничка исправка за ГП Бр. 123 во
Табела бр. 3 од текстуалниот дел и во
Табела 3 во графичките прилози План на
површини за градење лист бр. 3 и Синтезен план лист бр. 6 во Детален урбанистички план за Станбена заедница Бр. 8
Блок 5 – Општина Битола (2008-2013) со
техн. Бр. 041/09 од 11.12.2008 година
донесен со Одлука на Совет на Општина
Битола Бр. 07-2553/12 од 31.08.2009 година.
Техничката исправка е со техн. Бр. 1111/23 од април 2022 година, изработена од
ФОРМИ дооел Битола, аплицирана во
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информацискиот систем е-урбанизам под
број 43139.
Член 2
Техничка исправка е составен дел на
Детален урбанистички план за Станбена
заедница Бр. 8 Блок 5 – Општина Битола
(2008-2013) со техн. Бр. 041/09 од
11.12.2008 година, изработен од ФОРМИ
дооел Битола донесен со Одлука на Совет
на Општина Битола Бр. 07-2553/12 од
31.08.2009 година, објавена во „Сл.
Гласник,, на Општина Битола.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/10
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола, донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за реализација
на детален урбанистички план за
„Централно градско подрачје 3 дел БЛОК
10 и 16”
Се објавува Одлуката за реализација на
детален урбанистички план за „Централно
градско подрачје 3 дел БЛОК 10 и 16“,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/9
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 135 став 1 алинеа 4 од
Законот за градење („Службен весник на
РМ“ бр.130/09, 124/2010… и „Службен
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весник на РСМ“ бр. 244/2019, 18/2020,
279/2020, 96/2021), член 22 став 1 алинеа 1
од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член
16 став 1 алинеа 1 и член 22 став 1 алинеа
47 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 седница
одржана на 30.05.2022 година, донесе
ОДЛУКА
за реализација на детален урбанистички
план за „Централно градско подрачје 3
дел БЛОК 10 и 16”
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува реализација
на Деталниот урчанистички план за „Централно градско подрачје 3 дел БЛОК 10 и
16“, донесен од страна на Советот на
Општина Битола со Одлука број 07-15/26 од
04.07.2012год. („Службен гласник на
Општина Битола“ бр.8/2012).
Член 2
Реализацијата на ДУП за „Централно
градско подрачје 3 дел БЛОК 10 и 16“ ќе се
спроведува заради изградба на предвидените градежни објекти во планот, што подразбира расчистување на градежното земјиште за предвидената намена и отстранување
на времените објекти кои претставуваат
физички товар на земјиштето.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/11
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
Советот на Општина Битола за 2022
година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување на Програмата за работа на
Советот на Општина Битола за 2022 година,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/10
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 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 30.05.2022 година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата
за работа на Советот на Општина Битола
за 2022 година
Член 1
Се врши измена и дополнување на
Програмата за работа на Советот на
Општина Битола за 2022 година бр.09-157/8
од 29.12.2021год., во Посебниот дел за
ЈАНУАРИ – ФЕВРУАРИ – МАРТ – I
КВАРТАЛ под делот за ЈОУ Детска
градина „Мајски цвет“ – Битола се додава
нов дел кој гласи:
„ - Спортски клубови каде Општина
Битола е сопственик на дел од акциите
Завршна сметка за 2021 година
ПРЕДЛАГА: Спортски клубови
РАЗГЛЕДУВА: Комисија за финансии и
буџет и Комисија за млади, спорт и
рекреација
УСВОЈУВА: Советот на Општината
Битола”
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/12
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за измена и
дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година
Се објавува Програмата за измена и
дополнување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/11
02.06.2022 год.
Битола
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Врз основа на член 94 став (4) од Законот
за градежно земјиште („Службен Весник на
РМ”бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16,
142/16, 190/16 и „Службен Весник на РСМ“
бр.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 30.05.2022
година, донесе
ПРОГРАМА
за измена и дополнување на Програмата
за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Битола за 2022
година
1. Во Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година („Службен
Гласник на Општина Битола“ бр.22/2021,
бр.05/2022 и бр.07/2022) се вршат измени и
дополнувања во делот на Планирани
расходи за реализација на Програмата за
уредување на градежно земјиште за
2022година и после извршените измени
истите гласат:

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година
ред.
бр.

шифра

1.

717137

Надоместок за уредување на градежното
земјиште

80.000.000,00

80.000.000,00

2.

713311

Данок на промет на недвижности

66.000.000,00

60.400.000,00

3.

741115

Дотации од ДДВ

104.000.000,00

104.000.000,00

4.

742144

Донации од ЕУ

5.623.157,00

5.623.157,00

5.

713111

Данок на имот од физички лица

1.779.852,00

1.779.852,00

718138

Надоместок за производство на
електрична енергја од фосилни горива

0,00

0,00

257.403.009,00

251.803.009,00

6.

Извор на приходи

ВКУПНО:

I измени и
дополнување

Буџет 2022

II измени и
дополнување (I
Ребаланс)
80.000.000,00
2.300.000,00
104.000.000,00
5.623.157,00
42.615,00
15.124.445,00
207.090.217,00
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
нa Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година
Ред.
Програма
бр.
1.

ЈД0

Буџет
Основен
буџет

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

ЈИ0

Основен
буџет

2.1
2.2
2.3

3.

РА

Фосилни
горива

3.1
3.2
3.3

3.4

4.

ЈГ0

Основен
буџет

4.1
4.2
5.
5.1

ЈЛ0

Основен
буџет

Ставка

Планирани работи
за изведување

Изградба на улици,
482120 патишта и
автопати
дел од
ул.„Крушевска
Република“ во АРМ
Локален пат за
с.Дихово
ул.„Стара Чешма“
ул.„16-та“
ул.„Ѓорги
Димитров“
Изградба на с-ми
за одведување
482320
ипречистување на
отпадни води
ул.„16-та“
Секундарна мрежа
за колектор
Б.чешма-Ц.петли
ул.„Ѓорги
Димитров“
Изградба на с-ми
за одведување
482320
ипречистување на
отпадни води
Секундарна мрежа
за колектор
Б.чешма-Ц.петли
ул.„Ѓорги
Димитров“
Колектор за
с.Брусник
Фекална
канализациона
мрежа на ул. СТУ3
во АРМ Четврт 1
Изградба на
482720 капацитети за
водоснабдување
ул.„Ѓорги
Димитров“
ул.„Довлеџик“
482920

Изградба на други
објекти
Парк во Нова
Битола

Буџет
2022

I измени и
дополнување

II измени и
дополнување
(I Ребаланс)

III измени и
дополнување

36.329.321,00

37.559.321,00

15.572.819,00

15.572.819,00

19.200.000,00

19.116.000,00

0,00

0,00

5.697.913,00

5.639.044,00

5.639.044,00

5.639.044,00

3.460.906,00
5.000.000,00

3.460.906,00
6.372.869,00

3.460.906,00
6.372.869,00

3.460.906,00
6.372.869,00

2.970.502,00

2.970.502,00

100.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

7.400.000,00

7.400.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

10.235.538,00

10.235.538,00

12.182.430,00

12.182.430,00

7.400.000,00

7.400.000,00

0,00

0,00

2,835.538,00

2,835.538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700.000,00

9.700.000,00

0,00

0,00

2.482.430,00

2.482.430,00

334.651,00

334.651,00

100.000,00

100.000,00

334.651,00

334.651,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0.00

60.000,00

60.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

6.

ГД0

Основенб
уџет

6.1

7.

8.
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

ЈЛ0

ЈД0

Основен
буџет

Основен
буџет

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
Изградба на
482820 капацитети во
енергетиката
Изградба на
трафостаница кај
стадион под „Тумбе
Кафе“
482940

БРОЈ 8 – СТР. 11

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

3.875.000,00

Надзор над
изградбата

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

ВКУПНО I:

60.374.510,00

61.604.510,00

45.830.249,00

45.830.249,00

68.724.529,00

68.724.529,00

2.638.215,00

2.638.215,00

1.500.000,00

1.500.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

3.950.591,00
3.000.000,00

3.950.591,00
3.000.000,00

1.367.974,00

1.367.974,00

3.000.000,00

3.000.000,00

745.589,00

745.589,00

2.904.092,00

2.904.092,00

859.236,00

859.236,00

2.301.542,00

2.301.542,00

380.090,00

380.090,00

Реконструкција/
Рехабилитација на
102.238.252,00 101.619.114,00
482130
улици, патишта и
автопати
ул.„АСНОМ“
3.868.315,00
2.638.215,00
Санација со
гранитни плочки
1.500.000,00
1.500.000,00
(Широк сокак и
Стара чаршија)
Санација на
тротоари и улици со 10.000.000,00 10.000.000,00
бехатон
Санација на
1.500.000,00
1.500.000,00
коловози со тампон
Санација на ударни
дупки со асфалт и
4.000.000,00
3.000.000,00
камена коцка
Санација на коловоз
0,00
2.000.000,00
со пластичен асфалт
Реконструкција на
дел од коловоз
1.000.000,00
1.000.000,00
заради лизгање на
земјиште с.Ореово
ул.„Македонска
13.910.030,00 13.910.030,00
фаланга“
ул.„Цане Василев“
3.950.591,00
3.950.591,00
ул.„Кленовец“
3.000.000,00
3.000.000,00
Рехабилитација на
1.617.674,00
1.367.974,00
ул.„28-ма“
Рехабилитација на
3.000.000,00
3.000.000,00
ул.„Даме Груев“
Рехабилитација на
ул.„Вера Циривири
777.373.00
745.589,00
Трена“
Рехабилитација на
1.489.449.00
2.904.092,00
ул.„Брегалница“
Рехабилитација на
1.011.820.00
859.236,00
ул.„Штипска“
Рехабилитација на
2.710.226.00
2.301.542,00
ул.„Христо Узунов“
Рехабилитација на
ул.„Бранислав
518.219.00
380.090,00
Нушиќ“

СТР. 12 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
Банкини со коцка на
локален пат
с.Трново- с.
Магарево
Банкини со коцка на
локален пат за
сТрново-с.Магарево
II фаза
Реконструкција на
локален пат за
с.Брусник
Реконструкција на
коловозот на мостот
на р. Драгор кај
Безистенот
Реконструкција со
доградба на локален
пат за с.Буково
Реконструкција на
коловоз на ул.„7-ми
Јули“
Реконструкција на
коловоз на ул.
„Наум Наумовски
Борче“
Девијација на
коловозот на мостот
на р.Драгор на
ул.„Довлеџик“

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

9.

ЈДО

Донации

9.1

10.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

ЈИ0

Основен
буџет

Реконструкција/
Рехабилитација на
482130
улици, патишта и
автопати
Реконструкција на
коловоз на
ул.„Струшка“ и
ул.„Сутјеска“
Реконструкција на
с-ми за одведување
482330
и пречистување на
отпадни води
Машинско чистење
на канали
Чистење на корито
на р.Драгор
Санација на
решетки и сливници
ул.„Македонска
Фаланга“
ул.„Цане Василев“
Септичка јама и
дренажа во ОУ во
с.Црнобуки
Канализационен
приклучок на ОУ во
с.Крклино

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

4.177.200,00

4.177.200,00

4.177.200,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

7.503.000,00

7.503.000,00

0,00

0,00

11.481.555,00

11.481.555,00

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

3.198.570,00

26.536.299,00

24.748.225,00

25.842.797,00

25.842.797,00

1.500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.796.860,00

1.796.860,00

200.602,00

200.602,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

699.775,00

699.775,00

699.775,00

699.775,00

77.927,00

77.927,00

77.927,00

77.927,00

ЧЕТВРТОК 02.06.2022
10.8

ул.„Солунска“
Реконструкција на
каналот во АРМ
ул.„Стара чешма“
Дренажа на
ул.„Наум
Наумовски Борче“
Реконструкција на
атм.канализациона
мрежа околу
ОУ„Коле Канински“
Реконструкција на
атм. канализациона
мрежа и дренажа
околу спортска сала
во СОУ„Таки
Даскалот“

10.9
10.10
10.11

10.12

10.13

11.

ЈИ0

Донации

11.1

12.

РА

Фосилни
горива

12.1
12.2

13.

13.1
13.2

13.3

13.4

13.5

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЈГ0

Основен
буџет

Реконструкција на
с-ми за одведување
482330
и прочистување на
отпадни води
Реконструкција на
канализациоона
мрежа на
ул.„Струшка“ и
ул.„Сутјеска“
Реконструкција на
с-ми за одведување
482330
ипречистување на
отпадни води
ул.„Стара чешма“
ул.„Македонска
Фаланга“
Реконструкција на
482730 капацитети за
водоснабдување
Реконструкција на
водоводна мрежа и
куќни приклучоци
ул.„Цане Василев“
ул.„Солунска“
Реконструкција на
водоводна мрежа
под мостот на
р.Драгор кај
Безистенот
Девијација на
водоводна линија во
с. Логоварди
Девијација на
водоводна линија во
с.Г. Оризари у. „8ми Септември“

БРОЈ 8 – СТР. 13

7.452.597,00

7.452.597,00

7.452.597,00

7.452.597,00

6.299.970,00

5.887.372,00

5.887.372,00

5.887.372,00

309.170,00

309.170,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

2.169.560,00

2.169.560,00

2.169.560,00

0,00

454.964,00

454.964,00

454.964,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

2.424.587,00

1.036.587,00

1.036.587,00

2.942.015,00

2.942.015,00

1.036.587,00

1.036.587,00

1.345.757,00

1.345.757,00

0,00

0,00

1.596.258,00

1.596.258,00

4.482.204,00

5.378.644,00

6.034.698,00

6.212.815,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.345.527,00

2.345.527,00

2.482.204,00

2.482.204,00

2.482.204,00

2.482.204,00

0,00

896.440,00

1.206.967,00

1.206.967,00

0,00

0,00

0,00

106.614,00

0,00

0,00

0,00

71.503,00

СТР. 14 – БРОЈ 1

14.

ЈЛ0

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Основен
буџет

14.1

14.2

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15.

15.1

15.2

ГД0

Основен
буџет

482930

Реконструкција на
други објекти
Услуга од градежни
машини
Градежнозанаетчиски работи
заедно со градежни
материјали
Санација и
реконструкција на
други објекти и
инсталации при
хитни и неодложни
активности
Реконструкција на
пет железнички
премини
Ограда околу
игралиштето во
с.Лажец
Санација на тоалети
во ОУ во с.
Кременица
Реконструкција на
спортски терен во
Брусничка населба
Санација на фасада
и тавани во
Спортска сала Боро
Чурлевски
Адаптација на
мајчин дом (дел учество на Општина
Битола)
Студија за
утврдување на
состојбата на седум
челични мостови на
р.Драгор
Реконструкција на
планинарскиот дом
на Копанки
Реконструкција на
јама за животни во
с. Лажец

Реконструкција на
482830 капацитети во
енергетиката
Одржувње на с-ми
за греење во објекти
на О.Б-ла
Санација на
радијаторско греење
и котлара во
Спортска сала

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

26.612.000,00

21.292.772,00

21.592.772,00

21.414.655,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

8.000,000,00

4.000,000,00

4.000,000,00

4.000,000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.821.883,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

112.000,00

112.000,00

112.000,00

112.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

6.000.000,00

4.680.772,00

4.680.772,00

4.680.772,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

16.

ЕА

Основен
буџет

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

480190

16.1

17.

ЈЛ0

Основен
буџет

482940

Купување на друга
опрема
Столчиња за
фудбалска трибина
Тумбе Кафе

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Надзор над
реконструкцијата
ВКУПНО II:

197.028.499,00 190.198.499,00 161.259.968,00 161.259.968,00

ВКУПНО I+II:

257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 207.090.217,00

Бр.09-104/13
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Втора измена на
Програмата за економски развој на
Општина Битола за 2022 година
Се објавува Втора измена на Програмата
за економски развој на Општина Битола за
2022 година, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола, одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/12
02.06.2022 год.
Битола

БРОЈ 8 – СТР. 15

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 3 од
Законот за локална самоуправа („Сл.Весник
на Р.М. Бр.05/2002“), член 16 став 1 алинеја
3, член 22 став 1 алинеја 8 и член 70 од
Статутот на Општина Битола (,,Службен
гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08,
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на
Општина Битола, на својата седница,
одржана на ден 30.05.2022 година, донесе

СТР. 16 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

ВТОРА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
на Општина Битола за 2022 година
Ред.
Бр.
1.1

шифра

Субвенции и трансфери

464 990

Други трансфери
Кофинансирање
Кофинансирање на CBC-MK-GR-Greenmobility
Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit
Кофинансирање на проект Смарт култур – аванс
за поврат на средства од МЛС
Кофинансирање на проект знаење заштита и
истражување на стари урбани јадра на РСМ и
АЛ (РФ/АЛ/МК)
За други договорни услуги
Купување на друга опрема (изработка и
монтажа на пултови)
Кофинансирање на проект Reload
Учество на општина Битола во проекти
ЦППР - Центар за Пелагониски плански Регион

425990 Г1
480190 Г1

1.2
1.3
1.4

Други оперативни трошоци
Работи и активности за стратегија на ЕР
426120Г1 Чланарина
за ЗЕЛС
Еднократна парична помош на здружение на
3Г
Трансфери граѓани
СЕ ВКУПНО:

1ва измена за 2022

2ра измена за 2022

12.094.687,00

12.094.687,00

2.238.020,00
1.000.000,00

2.238.020,00
1.000.000,00

2.920.000,00

2.920.000,00

500.000,00

0

0

116.135,00

0

383.865,00

460.000.00
2.000.000,00
713.587,00
9.831.607,00

460.000.00
2.000.000,00
713.587,00
9.831.607,00

500.000,00

500.000,00

763.080,00

763.080,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.094.687,00

12.094.687,00

36.065.057,00

36.065.057,00

23.068.407,00

22.868.407,00

1.077.100,00

1.229.100,00

749.350,00

849.350,00

2.031.200,00

1.683.200,00

9.235.000,00

9.435.000,00

/

/

Забелешка

426990Г1

2

482

2.1

ЈД 482 110

2.2

ЈИ 482 310

2.3

ЈГ 482 710

2.4

ГД 482 810

2.5

ЈЛ 482 910

2.6

ЈЛ 482 210

ДРУГИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
Подготвување на проекти, вклучување на
дизајан на улици и патишта
Подготвување на објекти за пречистителни
станици и колектори
Подготвување на проекти, вклучување на
дизајан на капацитети за водоснабдување
Подготвување на проекти, вклучување на
дизајан на капацитети за енергетика
Подготвување на проекти, вклучување на
дизајан на други објекти
Подготвување на проекти за мостови

Програмата влегува во сила наредниот ден по објавување во „Службен гласник на Општина
Битола“.
Бр.09-104/14
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 17

ВТОРА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМА
П
ЗА 2022г. (Економски Раззвој) Прилог 1

Ред.
бр.

1
2
3
4
5
6

ЛОКАЦИЈА / УЛИЦА

ул. Драгорска
Пристап до објект надвор од
ГУП-правец-Битолско Кале
с.БАРЕШАНИ
Санација и реконструкција на
објекти во сопственост на
општина Битола и кровови (, ПУ
Е. Караманди со П=2142 м2 )
Ул. позади Кеопс-Декорпод

Програма ЈИ
ма ЈД
Програм
Програма ГД
ма ЈЛ Програма ЈД
Подготвува- Програма ЈГ
Програм
ПодготввуваПодготвуваПодготввува- ПодготвуваПодготвување на
ње проекктина
ње на
ње на
ње на
ње на
н
проекти за на
улиции и
проекти за
проекти за
проектти за
проекти за
пречист
л.патиш
шта,сп
енергетски
други оббјекти
мостови
станици и водоснабдува
оменицци ЈД
капацитети
(482210)
(482910)
ње (482710)
колектори
(482110, )
(482810)
(482310)
130.0000,00

ВКУПНО

130.000,00

150.0000,00

150.000,00

14.3877,00

14.387,00

100.0000,00

100.000,00
46.000,00

46.000,00

10

Мост на р. Драгор кај Безистен
Сообраќајни проекти низ улици
во Битола,Измена на траен и
времен режим на сообраќај и
смирување на сообраќај
Изработка на рампина за
пристап до ОУ и СУ и други
институции
Изработка на Програма за
енергетска ефикасност
Геодетски елаборати

1.000.0000,00

1.000.000,00

11

Геомеханички елаборати

500.000,00

500.000,00

12

Мислења од ИЗИИС
ул. Браќа Џаферови (паркинг
позади Финансов) Л=45 м
+паркинг +2-ра фаза
Гасификација-примарна мрежа
во Битола (Проект за
инфраструктура) Л=м
Кров на О.У „Ѓорги Сугарев''
П=1430+729 м2
Паркинг (Гт,, Работнички)
Улици во селата:с. Жабени , с.,
Егри, с.Лажец( проекти за
реконструкција)
Реконструкција на ул во с.
Оптичари со Л=1090 м
ул. Стив Наумов

200.000,00

200.000,00

7

8
9

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

ул. Дебарска
ул. Климент Охридски (пресек
Солунска со Ленинова)
ул Мукос
ул. Донkа Ушлинова
Пристап до објект надвор од
ГУП-правец . Крклино
Измени на Програма за урбана
опрема од 2017 на ОБ, заедно со
проектна документација за
изведба
ул. Довлеџик, крак покрај р.
Драгор

0,00

0,00

800.0000,00

800.000,00

150.0000,00

150.000,00
300.000,00

76.0000,00

300.000,00

15.000,00

91.000,00

200.0000,00

200.000,00
100.000,00

70.0000,00

25.000,00

100.000,00
95.000,00

400.0000,00

400.000,00

200.0000,00

200.000,00

450.0000,00

2.000,00

2.000,00

454.000,00

54.0000,00

500,00

500,00

55.000,00

166.0000,00

1.000,00

1.000,00

168.000,00

290.0000,00

88.200,00

87.700,00

300.0000,00

2.000,00

2.000,00

50.0000,00

50.000,00
99.200,00

565.100,00
304.000,00

200.000,00

450.0000,00

1.000,00

1.000,00

75.000,00

200.000,00

527.000,00

СТР. 18 – БРОЈ 1

27
28

29

30

31

32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Реконструкција на ул. 7-ма
Бригада со Л=282 м
Изградба на ул ,Васил
Брглевски,, со Л=170 м
ЈП Жабени-решавање на фек
канал со таложник или изградба
на нов каракК&Шпречистителна станица
Улици во населба Недопирливи
(7-м со вк Л=2050 м'
Доводен цевковод од БТ до с.
Брусник со Л=1000 м
(Архитектонски проект за
инфраструктура)+ ИДЕЕН
Проектна документација за
Месна заедница
Реконструкцја на објект „Парк,,Офицерски дом со П=550 м2
ул. Христо Ботев Л=500 м
Улично осветлување д.Оризари
со Л=1.100 м и пешачка патека
Спомен обележје пред Саат Кула
Потпорен зид на р. Драгор
Основни сообраќакни проекти
по СС за ЦГП -3-та фаза
Улично осветлување на ул. 8-ми
Септември до ГУП-г. Оризари
Л=1500 м
Улично осветлување на улица за
с. Лавци од пресек со ул
Партизанска до граница на ГУП
со Л=1300 м
Улично осветлување на ул
Студентска со Л=300 м
л.п. Од с. Трново
(трансформатор) до граница на
НП Пелистер со
Изработка на предмер пресметки
и стручно консултантски услуги,
теренски увид, анализи,
извештаи и други урбанистички
архитектонски и инженерски
услуги проценети по работен час
Проекти за рушење
улица покрај Светонеделски
гробишта со Л=1840 м
Енергетски проекти за фасади на
објекти сопственост на ОБ
Санација на кровна конструкција
на општинска зграда и простор
за архива
Мал Париз ( Даме Груев) со
Л=400м
Бул.1ви Мај во Јени Мале со Л=
290
улица покрај жел пруга-Мал
Париз со Л=220 м
ул. Зборска со Л=190 м
Основни проекти за гасоводни
приклуцоци
СЕКУНДАРНА Канализациона
мрежа низ с. Магарево и дел од
Трново со Л=3000 м (само ревизија)

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

170.0000,00

500,00

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

500,00

171.000,00

145.0000,00

145.000,00

500.000,00

850.0000,00

306.8000,00

30.000,00

3.500,00

500.000,00

30.000,00

910.000,00

180.000,00

180.000,00

50.0000,00

50.000,00

625.000,00

625.000,00

15.300,00

187.3700,00

325.600,00
236.000,00

423.370,00
200.000,00

220.000,00

220.000,00

400.0000,00
200.0000,00

200.000,00

400.000,00
100.000,00

100.000,00

230.000,00

630.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

600.0000,00

600.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

680.0000,00

680.000,00
400.000,00

400.000,00

350.000,00

350.000,00

124.0000,00

124.000,00

90.0000,00

90.000,00

68.0000,00

68.000,00

175.0000,00

175.000,00
50.000,00
106.200,00

50.000,00
106.200,00

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

54
55
56
57
58

59

60
61
62

63

64

65
66
67

68
69
70
71
72

73

74

75
76

Спортски комплекс во АРМ ГП
15.5 и 15.17
Зграда за противпожарна
единица во АРМ со развиена
површина за П+1
ул. Никола Тесла (од пресек на
Ленски мост до Грозд) со Л=
ул.,,11ти Октомври,, со Л=200 м

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 19

4.400.000,00

4.400.000,00
2.000.000,00

220.000,00

220.000,00

80.000,00

ул. 11-ти Март со Л=200 м
180.000,00
Горно Оризари (улици:
Јабланица+Мраморец+ Стара
Чешма+Ванчо Јаневски+ Крсте
600.000,00
Налев+ Васил Брглевски+
Раштанска ) реконструкција со
Л=3.300 м
Санација на кејски зидови на р.
Драгор во Л=1000 м
Цевковод за Населба
Ветерници(само ревизја) со Л=
ул. Штипска-водоводна линија
(само ревизија) со Л= 2
Изготвување на проектна
документација-основен проект
за влез во БТ ул. „8-ми „
Септември од бензиска Лук Оил 2.000.000,00
до граница на ГУП со Л=1500 м
и ш=23.5 м (ревизија на
атмосверска кан )
Реконструкција на улици во с. Д.
Оризари со л=3500 м и ревизија
805.350,00
на канализација од 1000 м
Поврзување на ул. СТУ 5 во
АРМ 2 со ул. Во нас Стрчин со
270.000,00
Л=
Изградба на ул кај Француски
380.000,00
гробишта со Л=550 м
Изградба на Вело-патека на л.п.
За с. Дихово -с. Братиндол со Л= 320.000,00
750 м
Реконструкција на ул. Д.И.
Муратот од пресек со ШШ до
180.000,00
ул. Ленинова со Л= 150 м
ул. „150,, со Л=250 м
130.000,00
Реконструкција на кровна
конструкција на ОУ во с.
Кишава
Реконструкција на кров на
спортска сала во с. Бистрица
Ограда на Зелен парк на граница
со ул Железничка
Уредување на зелени површини
со урбана опрема и
хортикултура во БЛР ( со измени
на Програма за урбна опрема)
Основен проект за изградба на
стационар за бездомни животни
(согласно идеен регионален
проект)
Реконструкција на спортски
терен во БЛР со гумен под
Реконструкција на ул.
Индустриска + дел од
1.100.000,00
Партизанска со Л=1610 +800 м

2.000.000,00

36.000,00

116.000,00

75.000,00

255.000,00

600.000,00

300.000,00
35.000,00

300.000,00
35.000,00

8.000,00

8.000,00

106.200,00

2.106.200,00

35.500,00

840.850,00

30.000,00

8.050,00

308.050,00

19.500,00

15.300,00

414.800,00
320.000,00

180.000,00
9.000,00

7.000,00

146.000,00

зборска

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00
1.100.000,00

СТР. 20 – БРОЈ 1

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92

93

94

95

96
97
98

Основен проект за ул.
„Индустрски пат со Л=3778,4 м
л.п. За с. Буково-основен проект
со ш=5 м
ул. СТУ 6 и СТУ 8 во АРМ
Четврт 2 со л= 890 м
ул. „170,, со Л=190м
Техничка документација за
ревитализација на улици во
Битола Бул. 1ви Мај
Елаборати за животна средина
Проект за греење во СС Борис
Чурлевски
Буковски Ливади: ул.Крстин
Чулакоски со Л=220 м
Буковски Ливади: ул.Митре
Врчакоски со Л=300 м
Буковски Ливади: ул.Буковски
мост со Л=320 м
Програма за времени објектисообраќајни дејности
Конзерваторски надзор
Урбанистички проект и основен
проект за градежно земјиштеРекреативна зона Кркардш со
П=до 2 ха
Урбанистичка документација за
Спортска сала с. Долно Оризари
Проект за реконструкција на
улици во с. Кременица
Ревизија на проектна
документација
Проект за изградба на Улица и
паркинг кај болница Плодност
со атмосверска и улично
осветлување
Урбанистички Проект за
инфраструктура Терминал Жабени
Проект за
Адаптација/Реконструкција на
просториите на ОИК Битола и
партерно уредување
Уредување и регулирање на дел
од речно корито с. Логоварди
Уредување и регулирање на дел
од Раштански Порој во Горно
Оризари
Леринска

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА
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1.600.000,00

1.600.000,00

62.000,00

62.000,00

507.000,00

134.000,00

144.000,00

144.000,00

929.000,00

100.000,00

100.000,00

550.000,00

550.000,00

300.000,00

300.000,00
0,00

0,00

182.000,00

182.000,00

250.000,00

250.000,00

280.000,00

280.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00
600.000,00

125.500,00

52.000,00

600.000,00

52.000,00

100.000,00

229.500,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

ВКУПНО:

22.868.407,00

1.229.100,00

849.350,00

1.683.200,00

9.435.000,00

-

Планирано со 1ва измена на
Програма за 2022г

23.068.407,00

1.229.100,00

849.350,00

1.683.200,00

9.235.000,00

-

36.065.057,0
0
36.065.057,0
0
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БРОЈ 8 – СТР. 21

ВТОРА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМА ЗА 2022г. (Економски Развој) Прилог 2
Ред
бр
1
2

Шифра
464990

СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
Кофинансирање

2ра Измена

9.831.607,00

9.831.607,00

Кофинансирање на CBC-MK-GRGreenmobility

2.238.020,00

2.238.020,00

Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit

1.000.000,00

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

-

425990 Г1

За други договорни услуги

-

116.135,00

480190 Г1

Купување на друга опрема (Изработка и
монтажа на пултови)

-

383.865,00

2.920.000,00

2.920.000,00

460.000,00
2.000.000,00
713.587,00
9.831.607,00
500.000,00

460.000,00
2.000.000,00
713.587,00
9.831.607,00
500.000,00

Работа и активности за стратегија на ЕР

500.000,00

500.000,00

Чланарина за
ЗЕЛС

763.080,00
763.080,00

763.080,00
763.080,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.094.687,00

12.094.687,00

Кофинансирање проект СМАРТ КУЛ
ТУР-аванс за поврат на средства од
МЛС
Кофинансирање проект Reload
Учество на ОБ во проекти
ЦППР

3
4
5

1ва Измена

426990 Г1

6

426120Г1

8

3Г трансфер

Други оперативни трошоци

Еднократна помош до здруженија на
граѓани
СЕ вкупно

СТР. 22 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
еднинаесетта измена и дополнување на
Програмата за поставување на урбана
опрема на јавни површини на подрачјето
на Општина Битола
Се објавува Одлуката за еднинаесетта
измена и дополнување на Програмата за
поставување на урбана опрема на јавни
површини на подрачјето на Општина
Битола, донесена на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/13
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 1 од
Законот за локална самоуправа („Сл.Весник
на Р.М. Бр.05/2002“), член 16 став 1 алинеја
1 и член 70 од Статутот на Општина Битола
(,,Службен гласник на Општина Битола
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21),
Советот на Општина Битола, на својата
седница, одржана на ден 30.05.2022 година,
донесе
ОДЛУКА
за еднинаесетта измена и дополнување на
Програмата за поставување на урбана
опрема на јавни површини на подрачјето
на Општина Битола
Член 1
Се врши единаесетта измена и дополнување на Програмата за поставување на
урбана опрема на јавните површини на
Општина Битола.

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден
по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/15
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за проширување на Програмата за финансирање и
изработка на Урбанистички планови на
подрачјето на Општина Битола за 2022
година – УП вон опфат за урбанистички
план за изградба на канализациски
колектор и градба за прочистување на
отпадни води со намена Е.1.6 со
приклучување кон веќе изграден
колекторски систем во Национален парк
Пелистер КП бр.245/1 и КП бр.538 КО
Магарево
Се објавува Програмата за проширување
на Програмата за финансирање и изработка
на Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат за урбанистички план за изградба на
канализациски колектор и градба за
прочистување на отпадни води со намена
Е.1.6 со приклучување кон веќе изграден
колекторски систем во Национален парк
Пелистер КП бр.245/1 и КП бр.538 КО
Магарево, донесена на седницата на
Советот на општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/14
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Согласно член 39 а во врска со член 40
од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на РСМ“ бр.32/20) член

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

62 став 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) 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 Општина Битола на седница одржана на
30.05.2022 година донесе:
ПРОГРАМА
за проширување на Програмата за
финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат за урбанистички план за изградба
на канализациски колектор и градба за
прочистување на отпадни води со намена
Е.1.6 со приклучување кон веќе изграден
колекторски систем во Национален парк
Пелистер КП бр.245/1 и КП бр.538 КО
Магарево
Член 1
Во Програмата за финансирање на
изработка на урбанистички планови на
подрачјето на Општина Битола во 2022
година се врши проширување и тоа:
Во точка 6 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН после точката 6.10 се
додава точката:
6.11 - УП вон опфат на урбанистички
план за изградба на канализациски колектор
и градба за прочистување на отпадни води
со намена Е.1.6 со приклучување кон веќе
изграден колекторски систем во Национален парк Пелистер, КП 245/1 и КП 538 КО
Магарево.
Член 2
Програмата влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/16
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
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(„Службен гласник на Општината Битола“
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21),
донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба
на фотоволтаична електрана со намена
Е.1.13 на КП бр.262 КО Црновец
Се објавува Програмата за финансирање
и изработка на Урбанистички планови на
подрачјето на Општина Битола за 2022
година – УП вон опфат на урбанистички
план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е.1.13 на КП бр.262 КО
Црновец, донесена на седницата на Советот
на општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/15
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Согласно член 39 а во врска со член 40
од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на РСМ“ бр.32/20), член
62 став 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) 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 Општина Битола на седница одржана на
30.05.2022 година донесе:
ПРОГРАМА
за проширување на Програмата за
финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба
на фотоволтаична електрана со намена
Е.1.13 на КП бр.262 КО Црновец
Член 1
Во Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола во 2022 година се
врши проширување и тоа:

СТР. 24 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Во точка 6 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН после точката 6.11 се
додава точка:
6.12 - УП вон опфат на урбанистички
план за изградба на фотоволтаична
електрана со намена Е.1.13 на КП 262, КО
Црновец
Член 2
Програмата влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/17
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програмата за
проширување на Програмата за
финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба
на фотоволтаична електрана со намена
Е.1.13 на КП бр.751/1 и КП бр.751/2 КО
Раштани
Се објавува Програмата за проширување
на Програмата за финансирање и изработка
на Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба на
фотоволтаична електрана со намена Е.1.13
на КП бр.751/1 и КП бр.751/2 КО Раштани,
донесена на седницата на Советот на
општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/16
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Согласно член 39 а во врска со член 40
од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на РСМ“ бр.32/20), член
62 став 1 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) 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 Општина Битола на седница одржана на
30.05.2022 година донесе:
ПРОГРАМА
за проширување на Програмата за
финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба
на фотоволтаична електрана со намена
Е.1.13 на КП бр.751/1 и КП бр.751/2 КО
Раштани
Член 1
Во Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Битола во 2022 година
се врши проширување и тоа:
Во точка 6 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН после точката 6.12 се
додава точка:
6.13 - УП вон опфат на урбанистички
план за изградба на фотоволтаична
електрана со намена Е.1.13 на КП 751/1 и
КП 751/2, КО Раштани
Член 2
Програмата влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/18
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалникот на Општина Битола, донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за формирање
на Институционална Работна Група на
ниво на Општина Битола во рамки на
РОМАКТЕД Програмата фаза 2 на
Европската унија / Совет на Европа
„Промовирање на добро управување и
зајакнување на Ромите на Локално ниво”
Се објавува Одлуката за измена и
дополнување на Одлуката за формирање на
Институционална Работна Група на ниво на
Општина Битола во рамки на РОМАКТЕД
Програмата фаза 2 на Европската унија /
Совет на Европа „Промовирање на добро
управување и зајакнување на Ромите на
Локално ниво“, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/17
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 и
член 62 став 1 од Законот за локална
самоуправа (“Службен Весник на РМ“
бр.5/2002 година ) и член 22 став 1 алинеја
47 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
седницата одржана на 30.05.2022 година,
донесе
ОДЛУКА
за измена и дополнување на Одлуката за
формирање на Институционална Работна
Група на ниво на Општина Битола во
рамки на РОМАКТЕД Програмата фаза 2 на
Европската унија / Совет на Европа
„Промовирање на добро управување и
зајакнување на Ромите на Локално ниво”
Член 1
Измената и дополнувањето на Одлуката
бр. 09-03/6 од 10.01.2022 година, се врши во

БРОЈ 8 – СТР. 25

Член 2 (Членови на Институционалната
група) и тоа кај членовите номинирани од:
– Управата за водење на Матичните книги ПО Битола
Претходно номиниран Мицко Славкоски
Новономиниран Џенита Мифтароска
– Министерство за внатрешни работи/полиција -СВР Битола
Претходно номиниран Александар
Нечоски
Новономиниран Даниела Здравеска
Цаковска
Измената и дополнувањето се врши по
барање на гореспоменатите институции.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден
по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/19
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско училиште „Таки
Даскало“ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на Средното општинско училиште„Таки Даскало“
Битола за 2021 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/18
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 26 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95...
и „Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а
во врска со 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 30.05.2021
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
„Таки Даскало“ Битола за 2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
„Таки Даскало“ Битола за 2021 година,
предложена од Училишниот одбор на Средното општинско училиште „Таки Даскало“
Битола.
2. Одлуката влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/20
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско техничко училиште
„Ѓорги Наумов“ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги
Наумов“ Битола за 2021 година, донесено

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/19
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95...
и „Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а
во врска со 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 30.05.2021
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско техничко
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за 2021
година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско техничко
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за 2021
година, предложена од Училишниот одбор
на Средното општинско техничко училиште
„Ѓорги Наумов“ Битола.
2. Одлуката влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/21
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
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Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за
2021 година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско медицинско училиште
„Д-р Јован Калаузи“ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/20
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95... и
„Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а во
врска со 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 30.05.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско
медицинско училиште „Д-р Јован
Калаузи“ Битола за 2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за
2021 година, предложена од Училишниот
одбор на Средното општинско медицинско
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола.
2. Одлуката влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/22
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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

БРОЈ 8 – СТР. 27

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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско економско училиште
„Јане Сандански“ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање сгласност на Завршната сметка на Средното
општинско економско училиште„Јане Сандански“ Битола за 2021 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/21
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95... и
„Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а во
врска со 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 30.05.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско економско
училиште „Јане Сандански“ Битола за
2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско економско
училиште „Јане Сандански“ Битола за 2021
година, предложена од Училишниот одбор
на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола.
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2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/23
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за
2021 година
Се објавува Решението за за давање согласност на Завршната сметка на Средното
општинско земјоделско училиште „Кузман
Шапкарев“ Битола за 2021 година, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/22
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование
(„Службен весник на РМ“ бр.44/95... и
„Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а во
врска со 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 30.05.2021 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско
земјоделско училиште „Кузман
Шапкарев“ Битола за 2021 година

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

1. Сe дава согласност на Завршната сметка на Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за
2021 година, предложена од Училишниот
одбор на Средното општинско земјоделско
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/24
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Средното општинско училиште Гимназија
„Јосип Броз Тито“ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање согласност на Завршната сметка на Средното
општинско училиште Гимназија „Јосип
Броз Тито“ Битола за 2021 година, донесено
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/23
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), член 89-а став 1
алинеја 2 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95...
и „Службен весник на РСМ“ Бр.229/20), а
во врска со 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 30.05.2021
година, донесе

ЧЕТВРТОК 02.06.2022
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РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за
2021 година

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 30.05.2022
година, донесе

1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Средното општинско училиште
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 2021
година, предложена од Училишниот одбор
на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

РЕШЕНИЕ
за не давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола
за 2021 година

Бр.09-104/25
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2021
година
Се објавува Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/24
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со член 70 од Статутот

1. Не сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола
за 2021 година, предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/26
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Коле Канински“ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Коле Канински“ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/25
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образова-
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ние („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за
2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола
Битола за 2021 год. предложена од Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/27
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Д-р Трифун Пановски „ Битола за 2021
година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „ Др Трифун Пановски „ Битола за 2021
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/26
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“
Битола за 2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната сметка
на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола за
2021 година, предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/28
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „
Кирил и Методиј „ Битола за 2021 година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „
Кирил и Методиј „ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/27
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 31

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за
2021 година

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“
с.Бистрица за 2021 година

1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за
2021 год. предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“
с.Бистрица за 2021 година, предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков
Мисирков“ с.Бистрица.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/29
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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), Градоначалникот на Општина Битола, донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „
Крсте Петков Мисирков „ Битола за 2021
година
Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „
Крсте Петков Мисирков „ Битола за 2021
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/28
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Бр.09-104/30
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Климент Охридски“ Битола за 2021
година
Се објавува Решението за не давање согласност на Завршната сметка на ОУ „Климент Охридски“ Битола за 2021 година, донесено на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/29
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 32 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Св. Климент
Охридски“ Битола за 2021 година

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола
за 2021 година

1. Не сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“
Битола за 2021 година,. предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент
Охридски“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. Сe дава согласност на Завршната сметка
на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2021
година,. предложена од Училишниот одбор на
ОУ „Елпида Караманди“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/31
30.05.2022 г.
Битола

Бр.09-104/32
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува

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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Елпида Караманди“ Битола за 2021
година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Даме Груев“ Битола за 2021 година

Се објавува Решението за за давање согласност на Завршната сметка на ОУ „Елпида
Караманди“ Битола за 2021 година, донесено
на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.

Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Даме Груев“ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.

Бр. 08-580/30
02.06.2022 год.
Битола

Бр. 08-580/31
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 33

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2021
година

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за
2021 година

1. Сe дава согласност на Завршната сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2021
година, предложена од Училишниот одбор
на ОУ „Даме Груев“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. Сe дава согласност на Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2021
година, предложена од Училишниот одбор
на ОУ „Гоце Делчев“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/33
30.05.2022 г.
Битола

Бр.09-104/34
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува

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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Гоце Делчев“ Битола за 2021 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Ѓорги Суагрев“ Битола за 2021 година

Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ „Гоце
Делчев“ Битола за 2021 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.

Се објавува Решението за за давање
согласност на Завршната сметка на ОУ
„Ѓорги Сугарев“ Битола за 2021 година,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.

Бр. 08-580/32
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Бр. 08-580/33
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 34 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе

РЕШЕНИЕ
за не давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за
2021 година

РЕШЕНИЕ
за не давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Александар Турунџев“
с. Кукуречани за 2021 година

1. Не сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за
2021 година, предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. Не се дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Александар Турунџев“ с.
Кукуречани за 2021 година, предложена од
Училишниот одбор на ОУ „Александар
Турунџев“ с. Кукуречани.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/35
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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), Градоначалникот на Општина Битола, донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Александар Турунџев“с.Кукуречани
Битола за 2021 година

Бр.09-104/36
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
ОУ„Стив Наумов“Битола за 2021 година

Се објавува Решението за за давање согласност на Завршната сметка на ОУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани Битола за
2021 година, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.

Се објавува Решението за давање согласност на Завршната сметка на ОУ„Стив
Наумов“Битола за 2021 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.

Бр. 08-580/34
02.06.2022 год.
Битола

Бр. 08-580/35
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локалната самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр. 05/02), член 108 став 1
точка 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и
229/20), а во врска со 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 30.05.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за
2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за
2021 година, предложена од Училишниот
одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/37
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во ОУ „Тодор Ангелевски“
Битола за 2023 година
Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола за 2023
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/36
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

БРОЈ 8 – СТР. 35

Врз основа член 84 од Законот за
основното образование (,,Службен весник
на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 30.05.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Тодор Ангелевски“
Битола за 2023 година
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-116/2 од
04.05.2022 год. на ОУ „Тодор Ангелевски“
Битола за 2023 година. .
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/38
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во ОУ „Св.Кирил и Методиј“
Битола за 2023 година
Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ОУ „Св.Кирил и Методиј“ Битола за 2023
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/37
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 36 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа член 84 од Законот за основното образование (,,Службен весник на
РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 30.05.2022 година, донесе

Врз основа член 84 од Законот за основното образование (,,Службен весник на
РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 30.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Св.Кирил и
Методиј“ Битола за 2023 година

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Коле Канински“
Битола за 2023 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.03-78/1 од
06.04.2022 год. на ОУ „Св.Кирил и Методиј“ Битола за 2023 година. .
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-39/1 од
30.03.2022 год. на ОУ „Коле Канински“
Битола за 2023 година. .
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/39
30.05.2022 г.
Битола

Бр.09-104/40
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во ОУ „Коле Канински“
Битола за 2023 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во ОУ „Св.Климент
Охридски“ Битола за 2023 година

Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ОУ „Коле Канински“ Битола за 2023 година, донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.

Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола за 2023
година, донесено на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.

Бр. 08-580/38
02.06.2022 год.
Битола

Бр. 08-580/39
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 37

Врз основа член 84 од Законот за
основното образование (,,Службен весник
на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 30.05.2022 година, донесе

Врз основа член 84 од Законот за
основното образование (,,Службен весник
на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 5/21), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.05.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Св.Климент
Охридски“ Битола за 2023 година

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Годишниот план
за вработување во ОУ „Александар
Турунџев“ с. Кукуречани Битола за 2023
година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-188/1 од
18.04.2022 год. на ОУ „Св.Климент Охридски“ Битола за 2023 година. .
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/41
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Годишниот план за
вработување во ОУ „Александар
Турунџев“ с. Кукуречани Битола за 2023
година
Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување во
ОУ „Александар Турунџев“ с.Кукуречани
Битола за 2023 година, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/40
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-137/1 од
21.03.2022 год. на ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани Битола за 2023 година.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/42
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на
Јавната општинска установа за деца Детска градинка „Естреја Овадија-Мара“
Битола за 2021 година
Се објавува Решението за не давање
согласност на Завршната сметка на Јавната
општинска установа за деца - Детска
градинка„Естреја Овадија-Мара“ Битола за
2021 година, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/41
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 38 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Врз основа на член 116 од Законот за
заштита на децата („Службен весник на
РСМ“ бр. 23/13.....311/20) 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 5/21), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.05.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за не давање согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Естреја ОвадијаМара“ Битола за 2021 година
1. Не сe дава согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца-Детска градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола за 2021 година, предложена
од Управниот одбор на Установата.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/43
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Завршната сметка на
Јавната општинска установа за деца Детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за
2021 година
Се објавува Решението за давање согласност на Завршната сметка на Јавната општинска установа за деца - Детска градинка
„Мајски Цвет“ Битола за 2021 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/42
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 4
од Законот за заштита на децата („Службен
весник на РМ“ бр. 23/13....198/18....
„Сл.Весник на РСМ“Бр.104/2019...294/2021)
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 30.05.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца - Детска градинка „Мајски Цвет“
Битола за 2021 година
1. Сe дава согласност на Завршната
сметка на Јавната општинска установа за
деца-Детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 2021 година, предложена од Управниот одбор на Установата.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/44
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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), Градоначалникот на Општина
Битола, донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање на
согласност на Одлуката за измена и
дополнување на Ценовник за изведување
на градежни работи за КЈП Нискоградба
Битола за потребите на Општина Битола
Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување
на Ценовник за изведување на градежни
работи за КЈП Нискоградба Битола за
потребите на Општина Битола, донесена на
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седницата на Советот на Општината
Битола, одржана на 30.05.2022 година..
Бр. 08-580/43
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 11 став 1 алинеја 6 од
Законот за јавните претпријатија (,,Службен
весник на РМ“ бр. 38/96...35/19 и
„Сл.Весник на РСМ“ Бр.275/19 и 89/22),
член 36 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 5/21),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
измена и дополнување на Ценовник за
изведување на градежни работи за КЈП
Нискоградба Битола за потребите на
Општина Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измена и дополнување на Ценовник за
изведување на градежни работи за КЈП
Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола, донесена од УО на КЈП Нискоградба Битола бр.02-549/4 од 20.05.2022
година.
2. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/45
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за добивање на
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согласност за број на деца кои ќе бидат
згрижени во воспитните групи за деца во
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола
Се објавува Решението за давање согласност на Одлуката за добивање на согласност
за број на деца кои ќе бидат згрижени во
воспитните групи за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ Битола, донесена на
седницата на Советот на Општината
Битола, одржана на 30.05.2022 година..
Бр. 08-580/44
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 116 од Законот за
заштита на децата („Сл. весник на РМ“
бр.23/13...311/20), член 36 од Законот за
локалната 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 5/21), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
добивање на согласност за број на деца
кои ќе бидат згрижени во воспитните
групи за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија
Мара“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за добивање на согласност за број на деца
кои ќе бидат згрижени во воспитните групи
за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“
Битола бр.02-112/9 од 13.05.2022 година
донесена од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Естреја Овадија Мара“ Битола.
Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/46
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Иницијатива за
формирање на нова Урбана заедница
Благојче Силјанов – Џуџето, која
произлегува од постоечката Урбана
заедница Панде Кајзеро
Се објавува Иницијатива за формирање
на нова Урбана заедница Благојче Силјанов
– Џуџето, која произлегува од постоечката
Урбана заедница Панде Кајзеро, донесена
на седницата на Советот на општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/45
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 и 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 5/21), Советот на
Општината Битола на седницата одржана на
30.05.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијатива за
формирање на нова Урбана заедница
Благојче Силјанов – Џуџето, која
произлегува од постоечката Урбана
заедница Панде Кајзеро
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Иницијатива за
донесување на Одлука паркинзи за
велосипеди при изградба на сите нови
станбени, деловни и јавни објекти
Се објавува Иницијатива за донесување
на Одлука паркинзи за велосипеди при
изградба на сите нови станбени, деловни и
јавни објекти, донесена на седницата на
Советот на општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/46
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 и 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 30.05.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијатива за
донесување на Одлука паркинзи за
велосипеди при изградба на сите нови
станбени, деловни и јавни објекти

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива за формирање на нова Урбана заедница Благојче
Силјанов – Џуџето, која произлегува од
постоечката Урбана заедница Панде
Кајзеро.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива за донесување на Одлука паркинзи за велосипеди
при изградба на сите нови станбени, деловни и јавни објекти.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.

Бр.09-104/47
30.05.2022 г.
Битола

Бр.09-104/48
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Иницијатива за санација
на салата за венчавки во Општина Битола
Се објавува Иницијативата за санација на
салата за венчавки во Општина Битола,
донесена на седницата на Советот на
општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/47
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 и 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 30.05.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијатива за санација
на салата за венчавки во Општина Битола
1. СЕ УСВОЈУВА Иницијативата за санација на салата за венчавки во Општина
Битола
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/49
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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

БРОЈ 8 – СТР. 41

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
формирање на координативно тело за
изработка на генерален урбанистички
план на град Битола
Се објавува Решението за формирање на
координативно тело за изработка на генерален урбанистички план на град Битола,
донесено на седницата на Советот на
општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/48
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 36 од Законот за
локалната 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 5/21), Советот на Општината
Битола на седницата одржана на 30.05.2022
година, донесе
РЕШЕНИЕ
за формирање формирање на
координативно тело за изработка на
генерален урбанистички план на град
Битола
1. Се формира координативно тело кое ќе
работи на изработка на генерален урбанистички план на град Битола
2. СЕ ИМЕНУВААТ следните членови
на координативно тело:
– Тони Коњановски - Градоначалник на
Општина Битола
– Борче Димитровски - секретар на
Општина Битола
– Габриела Илиевска, претседател на
Советот на Општина Битола
– Бојан Бојкоски, советник во Советот на
Општина Битола
– Анастасија Трајковска, советник во
Советот на Општина Битола
– Тони Јовановски, вработен во Општина
Битола
– Валентина Андријашевиќ Кривашија –
вработена во Општина Битола
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– Маријана Спасевска – вработена во
Општина Битола
– Венчо Шишкин – вработен во Општина
Битола
– Игор Талевски – вработен во Општина
Битола
– Раководител на одделението за имотно
правни работи во Општина Битола
– Претставник од СВР Битола
– Маја Зараова Силјановска – директор на
ЈП за урбанистичко планирање,
проектирање и инжниеринг Битола и
– Претставник од Технички Факултет
Битола
3. Мандатот на членовите на работното
тело ќе трае до завршување на изработката
на генерален урбанистички план на град
Битола.
4. Решението влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/50
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување член од редот
на вработените во Управен одбор на СЈУ
Рајдер Битола
Се објавува Решението за разрешување и
именување член од редот на вработените во
Управен одбор на СЈУ Рајдер Битола, донесено на седницата на Советот на општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/49
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Врз основа на член 183 од Законот за
социјална заштита (,,Службен весник на
РСМ“ бр.104/19...99/2022“), член 36, став 1,
точка 5 од Законот за локалната самоуправа
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во
врска со член 70 од Статутот на Општината
Битола (,,Службен гласник на Општината
Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20
и 5/21), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 30.05.2022 година
донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член од
редот на вработените во Управниот одбор
на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола
1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Татјана Галовска, од член на Управниот одбор кој е од
редот на вработените во ЈОУ Дом за стари
лица „Сју Рајдер“ Битола.
2. СЕ ИМЕНУВА лицето Зоран Ставревски, дипл.физиотерапевт, како член во
Управниот одбор од редот на вработените
во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола.
3. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/51
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување на член во
Училишниот одбор во ОУ „Климент
Охридски“ Битола
Се објавува Решението за разрешување и
именување на член во Училишниот одбор
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во ОУ„Климент Охридски“ Битола, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/50
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 106 став 2 од Законот
за основното образование (,,Службен весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) 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 5/21),
Советот на Општината Битола, на седницата одржана на 30.05.2022 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член во
Училишниот одбор во ОУ „Климент
Охридски“ Битола
1. Од член во Училишниот одбор на ОУ
„Климент Охридски“ Битола се разрешува:
- Владо Талевски
СЕ ИМЕНУВА:
- Весна Лозановска, дипл.економист, од
Битола, Ул.„Борисав Радосавлевиќ-Гоце“
бр.25
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-104/52
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за не
донесување на Решението за
разрешување и именување на претставник
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од Министерството за труд и социјална
политика во Управниот одбор во ЈОУДГ
„Мајски Цвет“Битола
Се објавува Заклучокот за не донесување
на Решението за разрешување и именување
на претставник од Министерството за труд
и социјална политика во Управниот одбор
во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола, одржана
на ден 30.05.2022 година..
Бр. 08-580/51
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 114 од Законот за
заштита на децата (,,Службен весник на
РМ“ бр.23/13...198/2018 и „Сл.Весник на
РСМ“Бр.104/2019...294/21), член 36 од Законот за локалната 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 5/21), Советот на
седницата одржана ден 30.05.2022 година,
донесе
ЗАКЛУЧОК
за не донесување на Решението за
разрешување и именување на претставник
од Министерството за труд и социјална
политика во Управниот одбор во ЈОУДГ
„Мајски Цвет“Битола
1. Не се донесувања Решението за разрешување и именување на претставник од
Министерството за труд и социјална
политика во Управниот одбор во ЈОУДГ
„Мајски Цвет“Битола.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/53
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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“
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бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21),
донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за не
донесување на Решението за
разрешување и именување на член во
Управниот одбор во ЈОУДГ „Мајски
Цвет“Битола
Се објавува Заклучокот за не донесување
на Решението за разрешување и именување
на член во Управниот одбор во ЈОУДГ
„Мајски Цвет“Битола, одржана на ден
30.05.2022 година..
Бр. 08-580/52
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 114 од Законот за
заштита на децата (,,Службен весник на
РМ“ бр.23/13...198/2018 и „Сл.Весник на
РСМ“Бр.104/2019...294/21), член 36 од
Законот за локалната 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 седницата одржана ден 30.05.2022
година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за не донесување на Решението за
разрешување и именување на член во
Управниот одбор во ЈОУДГ „Мајски Цвет“
Битола
1. Не се донесувања Решението за разрешување и именување на член во Управниот
одбор во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/54
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
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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
ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Кукуречани во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/53
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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
30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација:
1. УП1 бр.27-10662/2011, КП бр.2514 КО
Кукуречани згр.бр.4 (А1-1) (Колевски
Илче)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/55
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Кукуречани во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/54
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски
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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
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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1587/2016, КП бр.2027 КО
Кукуречани згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А54) (Стефан Ѓоршевски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/56
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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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ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Кукуречани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/55
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
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бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-5594/2011, КП бр.2061 КО
Кукуречани згр.бр.4 (А1-1) (Колевски
Пецо)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/57
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/56
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
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стандарди 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-284/2018, КП бр.121/5 и
121/6 КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1)
(Шамбевски Сашо)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/58
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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

БРОЈ 8 – СТР. 47

бесправните објекти изградени во КО
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/57
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-661/2018, КП бр.316 КО
Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Димовска
Славица)

СТР. 48 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/59
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/58
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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)

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување
на бесправните објекти во идна урбанистичко планска документација:
1. УП1 бр.27-2727/2016, КП бр.528/31
КО Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Томевска
Нада)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/60
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Нижеполе во идна урбанистичко планска
документација

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Нижеполе во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на општината Битола одржана
на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/59
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната

БРОЈ 8 – СТР. 49

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/61
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Трново во идна урбанистичко планска
документација

ОДЛУКА
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
НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко планска
документација

Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Трново во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на општината Битола одржана на
30.05.2022 година.

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1117/2018, КП бр.299/3,
301/3, 299/2, 303 и 301/4 КО Нижеполе
(Благој Кузевски)

Бр. 08-580/60
02.06.2022 год.
Битола

КП бр. 299/3 згр.бр.1 (А1-1)
КП бр. 301/3 згр.бр.1 (А1-1)
КП бр. 301/4 згр.бр.1 (А1-1)
КП бр. 303 згр.бр.1 (А5-4)
КП бр. 299/2 згр.бр.2 (А5-4)

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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)

СТР. 50 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
ТРНОВО во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1657/2016, КП бр.223 КО
Трново згр.бр.1 (А1-1) (Сефедини Неџип)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/62
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Трново вон.гр. во идна урбанистичко
планска документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичко-

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Трново вон.гр. во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/61
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
ТРНОВО вон.гр. во идна урбанистичко
планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-285/2016, КП бр.388/17 КО
Трново вон.гр. згр.бр.1 (А1-1) (Наумовски
Тони)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/63
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
ЗАКЛУЧОК
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
Трново во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Трново во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/62
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
ТРНОВО во идна урбанистичко планска
документација

БРОЈ 8 – СТР. 51

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-2273/2016, КП бр.260/1 КО
Трново згр.бр.1 (А4-3)
(Дејан Атанасовски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/64
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крстоар во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/63
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 52 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
КРСТОАР во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-339/2018, КП бр.810/2
КО Крстоар згр.бр.1 (А4-1)
(Дејан Ласовски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/65
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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 02.06.2022

ЗАКЛУЧОК
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
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крстоар во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/64
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
КРСТОАР во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1176/2018, КП бр.75/2 КО
Крстоар згр.бр.1 (А1-1)
(Николче Ѓоргиевски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/66
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крклино во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/65
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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

БРОЈ 8 – СТР. 53

стандарди 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 30.05.2022 ја донесе
следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-712/2016, КП бр.2153 КО
Крклино згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4)
(Милан Китановски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/67
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко-планска документација со

СТР. 54 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крклино во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крклино во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/66
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-3953/2011, КП бр.1822/2
КО Крклино згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (ПО)
(Стојановски Драги)

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/68
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Стрежево во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Стрежево во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/67
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

седницата одржана на 30.05.2022 ја донесе
следната
ОДЛУКА
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
СТРЕЖЕВО во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-2960/2011, КП бр.523 КО
Стрежево згр.бр.1 (В5-1)
(МПЦ-ОА-Скопје-ПреспанскоПелагониска Православна Епархија,
Битола)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/69
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Лавци во идна урбанистичко планска
документација

БРОЈ 8 – СТР. 55

Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Лавци во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/68
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
ЛАВЦИ во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-288/2016, КП бр.755 КО
Лавци згр.бр.1 (А1-1) (Петковски Гоце)
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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/70
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Раштани во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/69
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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)

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
РАШТАНИ во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-257/2016, КП бр.121 КО
Раштани згр.бр.3 (Г4-1) (Илиевски Тони)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/71
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Раштани во идна урбанистичко планска
документација

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/70
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 РАШТАНИ во идна
урбанистичко планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-4418/2011, КП бр.244/4 КО
Раштани згр.бр.1 (А1-1) (Миовски Ванчо)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/72
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Раштани во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Раштани во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/71
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
РАШТАНИ во идна урбанистичко планска
документација

СТР. 58 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-4419/2011, КП бр.245/3 КО
Раштани згр.бр.1 (А1-1)
(Томи Русомаровски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/73
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/72
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
ДИХОВО во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-674/2016, КП бр.978/1
КО Дихово згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А5-4),
згр.бр.3 (А5-4) и згр.бр.4 (А5-1)
(Горан Колевски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/74
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Кравари во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/73
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

БРОЈ 8 – СТР. 59

бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-242/2016, КП бр.215
КО Кравари згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А11), згр.бр.3 (А1-1), згр.бр.4 (А5-1) и згр.бр.5
(А5-4) (Лекоски Живко)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/75
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Кравари во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Битола одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/74
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

СТР. 60 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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 документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1509/2018, КП бр.110/2
КО Кравари згр.бр.2 (А1-1)
(Драги Јосифовски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/76
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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 02.06.2022

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Горно Орехово во идна урбанистичко
планска документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Горно Орехово во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/75
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Горно Орехово во идна урбанистичко
планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-2429/2016, КП бр.472/1
КО Горно Орехово згр.бр.1 (А4-3)
(Стефан и Бојан Димовски)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/77
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Цапари во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/76
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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

БРОЈ 8 – СТР. 61

стандарди 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-10393/2011, КП бр.2320
КО Цапари згр.бр.2 (А1-1), згр.бр.3 (А5-4)
и згр.бр.3 (А5-1) (Јовевски Митко)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/78
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко-планска документација со
која ќе се изврши проширување на

СТР. 62 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Цапари во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/77
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Цапари во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-10392/2011, КП бр.2028/1
КО Цапари згр.бр.1 (А1-1)
(Јовевски Митко)

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/79
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Облаково во идна урбанистичко планска
документација
Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Облаково во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општина Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/78
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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)

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
Облаково во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-120/2016, КП бр.647
КО Облаково згр.бр.1 (А1-1)
(Анески Гоце)
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/80
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
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
Битола 5 во идна урбанистичко планска
документација

БРОЈ 8 – СТР. 63

Се објавува Одлуката за утврдување на
потреба за донесување на урбанистичкопланска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Битола 5 во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општина Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/79
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 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 30.05.2022 ја донесе следната
ОДЛУКА
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
Битола 5 во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти во идна урбанистичко
планска документација:
1. УП1 бр.27-1091/2016, КП бр.1700
КО Битола 5 згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А11) и згр.бр.3 (А1-1) (Нада Талевска)

СТР. 64 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-104/81
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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),

Градоначалникот
донесува
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на

Општина

Битола,

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
проширување на средствата на Буџетот на
општина Битола за 2022 година
Се објавува Одлуката за проширување на
средствата на Буџетот на општина Битола за
2022 година, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/80
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски
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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),
Градоначалникот на Општина Битола,
донесува
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за не
донесување на Програмата за
поставување на времени објекти во
општина Битола за 2022 година
Се објавува Заклучокот за не донесување
на Програмата за поставување на времени
објекти во општина Битола за 2022 година,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 30.05.2022
година.
Бр. 08-580/81
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на 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 30.05.2022 го донесе
следниот
ЗАКЛУЧОК
за не донесување на Програмата за
поставување на времени објкети во
општина Битола за 2022 година
1. Не се донесува Програмата за поставување на времени објкети во општина
Битола за 2022 година.
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден по објавување во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-104/83
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
дополнување на Решението бр. 09-03/11
од 10.01.2022 година и Бр.09-26/16 од
28.02.2022 година, донесено од Советот
на Општина Битола за разрешување и
именување на членови во Комисија за
проценка на штети од елементарни и
други непогоди
Се објавува Решението за дополнување
на Решението бр. 09-03/11 од 10.01.2022
година и Бр.09-26/16 од 28.02.2022 година,
донесено од Советот на Општина Битола за
разрешување и именување на членови во
Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 30.05.2022 година.
Бр. 08-580/82
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 30.05.2022 година
донесе
РЕШЕНИЕ
за дополнување на Решението бр. 0903/11 од 10.01.2022 година и Бр.09-26/16
од 28.02.2022 година, донесено од
Советот на Општина Битола за
разрешување и именување на членови во
Комисија за проценка на штети од
елементарни и други непогоди

СТР. 66 – БРОЈ 1

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Со ова Решение се именуваат дополнителни членови во Комисијата за проценка
на штети од елементарни и други непогоди.
За дополнителни членови на комисијата се
именуваат:
- Татјана Талеска, Биотехнички
Факултет,
- Наталија Илиевска, дипл.земјоделски
инжинер
- Митре Стојановски, д-р по земјоделски
науки,
- Анита Главевска, Биотехнички науки,
- Љубе Кадиевски, Биотехнички науки и
- Живко Марковски, Општина Битола
Одлуката влегува во сила наредниот ден
по објавување во „Службен гласник
на Општината Битола“.
Бр.09-104/84
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Иницијатива со која
Советот на општина Битола бара од
Министерството за труд и социјална
политика да ги покрие трошоците на
родителите за градинките во општина
Битола
Се објавува Иницијатива со која Советот
на општина Битола бара од Министерството
за труд и социјална политика да ги покрие
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трошоците на родителите за градинките во
општина Битола, донесена на седницата на
Советот на општината Битола одржана на
30.05.2022 година.
Бр. 08-580/83
02.06.2022 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
Тони Коњановски

Врз основа на член 22 и 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 30.05.2022 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Иницијатива со која
Советот на општина Битола бара од
Министерството за труд и социјална
политика да ги покрие трошоците на
родителите за градинките во општина
Битола
1. СЕ УСВОЈУВА Иницијатива со која
Советот на општина Битола бара од Министерството за труд и социјална политика
да ги покрие трошоците на родителите за
градинките во општина Битола.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот
ден по објавување во „Службен гласник на
Општина Битола“.
Бр.09-104/85
30.05.2022 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината
Габриела Илиевска

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

БРОЈ 8 – СТР. 67

СТР. 68 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СОДРЖИНА
О Д Л У К А за измена на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина Битола за 2022
година ............................................................................ 1

О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за
пренесување на правото на сопственост на
приклучоците и мрежата за јавно осветлување
на територијата на Општина Битола на ЈП
СИЗ Жабени ............................................................. 2
О Д Л У К А за примање на донација за
изработка на проектна документација за
поставување на урбана опрема на јавна
површина, Битола, Градски Парк (Изградба и
експлоатација на спортско – рекреативен
објект за спортско качување на карпи,
„Boulder“ вештачка карпа за спортско
качување на карпи во комбинација со трибина
за детски и младински културно – уметнички
дејности) ................................................................... 3
О Д Л У К А за примање на донација за
поставување на урбана опрема на јавна
површина – Парковски содржини ......................... 4
О Д Л У К А за отстапување на апликација и
опрема во рамките на проектот „СМАРТКУЛ-ТУР“ ................................................................ 4
О Д Л У К А пренесување на право за тековно
одржување на објектот за спорт од локално
значење - Северна трибина на фудбалски
стадион „Петар Милошевски“ во Битола ............. 5
О Д Л У К А за прифаќање на донација на
противпожарни возила за потребите на ТППЕ
- Битола ..................................................................... 6
О Д Л У К А за донесување на Техничка
исправка за ГП Бр. 123 во Табела бр. 3 од
текстуалниот дел и во Табела 3 во графичките
прилози План на површини за градење лист
бр. 3 и Синтезен план лист бр. 6 во Детален
урбанистички план за Станбена заедница Бр. 8
Блок 5 – Општина Битола (2008-2013) со техн.
Бр. 041/09 од 11.12.2008 година донесен со
Одлука на Совет на Општина Битола Бр. 072553/12 од 31.08.2009 година ................................. 7
О Д Л У К А за реализација на детален
урбанистички план за „Централно градско
подрачје 3 дел БЛОК 10 и 16” ............................... 8
П Р О Г Р А М А за измена и дополнување на
Програмата за работа на Советот на Општина
Битола за 2022 година ............................................. 8
П Р О Г Р А М А за измена и дополнување на
Програмата за уредување на градежно

земјиште на подрачјето на Општина Битола за
2022 година .............................................................. 9
О Д Л У К А за еднинаесетта измена и
дополнување на Програмата за поставување
на урбана опрема на јавни површини на
подрачјето на Општина Битола ........................... 22
П Р О Г Р А М А за проширување на
Програмата за финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат за урбанистички план за изградба на
канализациски колектор и градба за
прочистување на отпадни води со намена
Е.1.6 со приклучување кон веќе изграден
колекторски систем во Национален парк
Пелистер КП бр.245/1 и КП бр.538 КО
Магарево ................................................................ 23
П Р О Г Р А М А за проширување на
Програмата за финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба на
фотоволтаична електрана со намена Е.1.13 на
КП бр.262 КО Црновец ........................................ 23
П Р О Г Р А М А за проширување на
Програмата за финансирање и изработка на
Урбанистички планови на подрачјето на
Општина Битола за 2022 година – УП вон
опфат на урбанистички план за изградба на
фотоволтаична електрана со намена Е.1.13 на
КП бр.751/1 и КП бр.751/2 КО Раштани ............ 24
О Д Л У К А за измена и дополнување на
Одлуката за формирање на Институционална
Работна Група на ниво на Општина Битола во
рамки на РОМАКТЕД Програмата фаза 2 на
Европската унија / Совет на Европа
„Промовирање на добро управување и
зајакнување на Ромите на Локално ниво” .......... 25
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
училиште „Таки Даскало“ Битола за 2021
година ..................................................................... 26
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за
2021 година ............................................................ 26
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“
Битола за 2021 година .......................................... 27

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
економско училиште „Јане Сандански“ Битола
за 2021 година ........................................................ 27
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“
Битола за 2021 година ........................................... 28
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Средното општинско
училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“
Битола за 2021 година ........................................... 29
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“
Битола за 2021 година ........................................... 29
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Коле Канински“
Битола за 2021 година ........................................... 30
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Д-р Трифун
Пановски“ Битола за 2021 година ....................... 30
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Кирил и Методиј“
Битола за 2021 година ........................................... 31
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Крсте Петков
Мисирков“ с.Бистрица за 2021 година ............... 31
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Св. Климент
Охридски“ Битола за 2021 година ....................... 32
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Елпида Караманди“
Битола за 2021 година ........................................... 32
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола
за 2021 година ........................................................ 33
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Гоце Делчев“
Битола за 2021 година ........................................... 33
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“
Битола за 2021 година ........................................... 34
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Александар
Турунџев“ с. Кукуречани за 2021 година .......... 34
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на ОУ „Стив Наумов“
Битола за 2021 година ........................................... 35

БРОЈ 8 – СТР. 69

Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Годишниот план за вработување во ОУ
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2023 година ...... 35
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Годишниот план за вработување во ОУ
„Св.Кирил и Методиј“ Битола за 2023 година .. 36
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Годишниот план за вработување во ОУ „Коле
Канински“ Битола за 2023 година ....................... 36
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Годишниот план за вработување во ОУ
„Св.Климент Охридски“ Битола за 2023
година ..................................................................... 37
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Годишниот план за вработување во ОУ
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани Битола
за 2023 година........................................................ 37
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на
Завршната сметка на Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка „Естреја
Овадија-Мара“ Битола за 2021 година ............... 38
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Завршната сметка на Јавната општинска
установа за деца - Детска градинка „Мајски
Цвет“ Битола за 2021 година ............................... 38
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Одлуката за измена и дополнување на
Ценовник за изведување на градежни работи
за КЈП Нискоградба Битола за потребите на
Општина Битола .................................................... 39
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на
Одлуката за добивање на согласност за број на
деца кои ќе бидат згрижени во воспитните
групи за деца во ЈОУДГ „Естреја Овадија
Мара“ Битола ......................................................... 39
З А К Л У Ч О К за усвојување на
Иницијатива за формирање на нова Урбана
заедница Благојче Силјанов – Џуџето, која
произлегува од постоечката Урбана заедница
Панде Кајзеро ........................................................ 40
З А К Л У Ч О К за усвојување на
Иницијатива за донесување на Одлука
паркинзи за велосипеди при изградба на сите
нови станбени, деловни и јавни објекти............. 40
З А К Л У Ч О К за усвојување на
Иницијатива за санација на салата за венчавки
во Општина Битола ............................................... 41
Р Е Ш Е Н И Е за формирање формирање на
координативно тело за изработка на генерален
урбанистички план на град Битола ..................... 41

СТР. 70 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување
на член од редот на вработените во Управниот
одбор на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола ..................................................................... 42
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување
на член во Училишниот одбор во ОУ
„Климент Охридски“ Битола ............................... 43
З А К Л У Ч О К за не донесување на
Решението за разрешување и именување на
претставник од Министерството за труд и
социјална политика во Управниот одбор во
ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола .............................. 43
З А К Л У Ч О К за не донесување на
Решението за разрешување и именување на
член во Управниот одбор во ЈОУДГ „Мајски
Цвет“ Битола .......................................................... 44
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 ......................................... 44
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 ......................................... 45
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 ......................................... 46
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 НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 47
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 НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 47

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

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 НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 48
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 НИЖЕПОЛЕ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 49
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 ТРНОВО во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 50
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 ТРНОВО вон.гр. во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 50
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 ТРНОВО во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 51
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО КРСТОАР во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 52
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО КРСТОАР во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 52
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО КРКЛИНО во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 53
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 ......................................... 54
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 СТРЕЖЕВО во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 55
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 ЛАВЦИ во идна урбанистичко планска
документација ........................................................ 55
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 РАШТАНИ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 56
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
РАШТАНИ во идна урбанистичко планска
документација ......................................................... 57
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 РАШТАНИ во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 57
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

БРОЈ 8 – СТР. 71

во КО ДИХОВО во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 58
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........................................................ 59
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........................................................ 60
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Горно Орехово во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 60
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Цапари во идна урбанистичко планска
документација........................................................ 61
О Д Л У К А за утврдување на потреба за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Цапари во идна урбанистичко планска
документација........................................................ 62
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 Облаково во идна урбанистичко
планска документација ......................................... 63
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 Битола 5 во идна урбанистичко планска
документација........................................................ 63

СТР. 72 – БРОЈ 8

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

О Д Л У К А за проширување на средствата на
Буџетот на Општина Битола за 2022 година ...... 64
З А К Л У Ч О К за не донесување на
Програмата за поставување на времени
објкети во општина Битола за 2022 година........ 65
Р Е Ш Е Н И Е за дополнување на Решението
бр. 09-03/11 од 10.01.2022 година и Бр.0926/16 од 28.02.2022 година, донесено од
Советот на Општина Битола за разрешување и
именување на членови во Комисија за
проценка на штети од елементарни и други
непогоди ................................................................. 65
З А К Л У Ч О К за усвојување на
Иницијатива со која Советот на општина

ЧЕТВРТОК 02.06.2022

Битола бара од Министерството за труд и
социјална политика да ги покрие трошоците
на родителите за градинките во општина
Битола ..................................................................... 66
И С П Р А В К А на Одлуката за склучување
договори на Општина Битола со КЈП
„Нискоградба“ – Битола за реализирање на
Програмата донесена од Советот на
Општината Битола за изведување на градежни
работи за рушење на постоечки објекти со
примена на член 24 од ЗЈН ................................... 67

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

