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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 

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

констатирање престанок на мандатот на 
Зоран Ѓоргиев член на Советот на 

Општината Битола 

Се објавува Заклучокот за констатирање 
престанок на мандатот на Зоран Ѓоргиев 
член на Советот на Општината Битола, до-
несен на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година. 

Бр. 08-812/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/02), 
член 8 од Изборниот законик - пречистен 
текст („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.40/06...99/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 

на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година, донесе 

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

Зоран Ѓоргиев член на Советот на 
Општината Битола 

1. Се констатира престанок на мандатот 
на Зоран Ѓоргиев член на Советот на 
Општината Битола, сметано од 13.07.2022 
година. 

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

Бр.09-131/3                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

претседател и членови на 
Верификационата комисија 

Се објавува Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 
излегува по потреба 

 
www.bitola.gov.mk 

 
Број 10, година LIII 
Среда, 20.07.2022 

Битола 
 

e-mail:bitola@t-home.mk 



  –  БРОЈ 10 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 20.07.2022 

 

СТР. 2 

12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) и член 9 од Деловникот 
на Советот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.15/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 12.07.2022 годи-
на, продолжение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година., 
донесе 

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

Верификационата комисија 

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

 
Претседател: Ѓорѓи Ѓорѓиевски  
 
Членови: 1. Мерита Исмајловска 
2. Горан Велевски 
3. Анета Ѓоргиевска 
4. Иван Чулакоски 
 
2. Верификационата комисија, врз основа 

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

 3. Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето и ќе се објави во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-131/4                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 

54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола 

Се објавува Одлуката за верификација на 
мандатот на членот на Советот на Општи-
ната Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

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

Советот на Општината Битола 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

Советот на Општината Битола Јадранка 
Павловска, избрана на локалните избори 
одржани на 17.10.2021 година од листата на 
кандидати на Најдоброто за мојата 
општина.  

 
Член 2 

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

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

Бр.09-131/5                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

дополнување на Програмата за 
финансирање и изработка на 

урбанистички плнови на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година 

Се објавува Програма за измена и допол-
нување на Програмата за финансирање и 
изработка на урбанистички плнови на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 39 и 40 од Законот за 

урбанистичко планирање (,,Службен весник 
на РСМ’’ бр. 32/20), член 22, став 1 точка 1 
и член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,, Службен весник на 
Р.М.’’ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,, Службен гласник на 
Општина Битола’’бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

 

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

за финансирање и изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Битола за 2022 година 

Во Програмата за финансирање на 
изработка на урбанистички планови на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 
година се врши измена и дополнување и 
тоа:  

 
Во точка 6 – УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИС-
ТИЧКИ ПЛАН се додава подточкa: 

6.14 – УП вон опфат на урбанистички 
план за изградба на нов 0,4 KV надземен 
вод низ КП 636, КО Канино  

 
После точка 6 се додава нова точка 7 – 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН 
ЗА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА со подточка: 

7.1 – УП со план за препарцелација за 
градежна парцела 5.2 и градежна парцела 
5.4 (КП 1639/1, 1639/2 и 1639/4 КО Битола 
4) согласно ДУП за „Ушици“Блок 5, Битола 

 
Програмата влегува во сила наредниот 

ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/6                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност за склучување на Колективен 
договор на Општина Битола  

Се објавува Одлуката за давање 
согласност за склучување на Колективен 
договор на Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
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одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 36 став 1 точка 15 и член 

62 став 1 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002) и член 22 точка 47 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и продол-
жение на ден 18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за склучување на 
Колективен договор на Општина Битола  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за 

склучување на Колективен договор на Опш-
тина Битола помеѓу Општина Битола и 
Синдикатот на работниците од управата, 
правосудните органи, здруженија на гра-
ѓани на Република Македонија (Синдикат 
на УПОЗ) и/или Синдикатот на работниците 
во администрација и државна управа 
(САДУ). 

 
Член 2 

Колективниот договор од членот 1 на 
оваа одлука ќе се склучи со цел регулирање 
на правата, обврските и одговорностите и 
други прашања во врска со работниот однос 
на вработените во Општина Битола. 

 
Член 3 

Со колективниот договор од членот 1 на 
оваа одлука ќе бидат уредени поголеми и 
поповолни права за вработените во Опш-
тина Битола од правата предвидени со 
Законот за вработените во јавниот сектор, 
Законот за административни службеници, 
Законот за инспекциски надзор, Законот за 
работните односи, Законот за пожарни-
карството и други закони, Општиот 

колективен договор за јавниот сектор и 
Гранскиот Колективен договор за органи на 
државната управа, стручните служби на 
Владата на Република Северна Македонија, 
судовите, јавните обвинителства, казнено - 
поправните и воспитно - поправните уста-
нови, државното правобранителство, опш-
тините, Градот Скопје и општините на гра-
дот Скопје, агенциите, фондовите и другите 
органи основани од Собранието на Репу-
блика Северна Македонија, кои не се пред-
видени со наведените акти, ако тоа не е 
спротивно со закон. 

Одредбите во колективниот договор од 
членот 1 на оваа одлука со кои ќе бидат 
утврдени помали или понеповолни права од 
правата утврдени со законите и актите од 
ставот 2 на овој член ќе бидат ништовни. 

 
Член 4 

Се задолжува и овластува градоначал-
никот на Општина Битола да го склучи 
колективниот договор од членот 1 на оваа 
одлука, со одредбите содржани во нацрт-
текстот кој што е даден како Прилог 1 и е 
составен дел на оваа одлука.  

Градоначалникот е овластен да го склучи 
колективниот договор и со одредени измени 
и/или дополнувања на одредбите содржани 
во нацрт-текстот кој што е даден како 
Прилог 1 на оваа одлука, под услов истите 
да не се спротивни на закон и да не 
уредуваат помали и понеповолни права за 
вработените во Опшштина Битола. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/7                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање 

согласност за склучување на договор за 
регулирање на меѓусебни права и обврски 
помеѓу Општина Битола и ПСК „Пелистер“ 

Битола 

Се објавува Одлуката за давање соглас-
ност за склучување на договор за регули-
рање на меѓусебни права и обврски помеѓу 
Општина Битола и ПСК „Пелистер“ Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 36 став 1 точка 15 и член 

62 став 1 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002) и член 22 точка 47 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, про-
должение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година 
донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност за склучување на 
договор за регулирање на меѓусебни 

права и обврски помеѓу Општина Битола и 
ПСК „Пелистер“ Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за 

склучување на договор за регулирање на 
меѓусебни права и обврски помеѓу Општи-
на Битола и ПСК „Пелистер“ Битола. 

 
Член 2 

Договорот од членот 1 на оваа одлука ќе 
се склучи со цел регулирање на меѓусеб-
ните права и обврски, одговорностите и 
други прашања во врска со реконструк-
цијата и ставањето во функција на Плани-

нарскиот дом „Копанки“ и по однос на 
одобрените и доделени финансиски 
средства од Општина Битола на ПСК 
„Пелистер“ Битола за таа намена. 

 
Член 3 

Се задолжува и овластува градоначал-
никот на Општина Битола да го склучи 
договорот од членот 1 на оваа одлука, со 
одредбите содржани во нацрт-текстот кој 
што е даден како Прилог 1 и е составен дел 
на оваа одлука.  

Градоначалникот е овластен да го склучи 
договорот со ПСК „Пелистер“ Битола и со 
одредени измени и/или дополнувања на 
одредбите содржани во нацрт-текстот кој 
што е даден како Прилог 1 на оваа одлука, 
под услов истите да не се спротивни на 
закон и на штета на Опшштина Битола. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/8                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката изменување на 
Одлуката за утврдување на висината на 
надоместокот за користење на земјиште 
во општа употреба за поставена урбана 
опрема и поставување на урбана опрема 
за која не може да се наплаќа комунална 
такса на територија на Општина Битола 

Се објавува изменување на Одлуката за 
утврдување на висината на надоместокот за 
користење на земјиште во општа употреба 
за поставена урбана опрема и поставување 
на урбана опрема за која не може да се 
наплаќа комунална такса на територија на 
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Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 и член 22 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 
19/20 и 5/21), Советот на Општина Битола 
на седницата одржана на ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
изменување на Одлуката за утврдување на 
висината на надоместокот за користење 

на земјиште во општа употреба за 
поставена урбана опрема и поставување 
на урбана опрема за која не може да се 

наплаќа комунална такса на територија на 
Општина Битола 

 Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината 

на надоместокот за користење на земјиште 
во општа употреба за поставена урбана 
опрема и поставување на урбана опрема за 
која не може да се наплаќа комунална такса 
на територија на Општина Битола („Служ-
бен гласник на Општина Битола“ бр. 9/13, 
11/13, 13/18, 6/20, 10/21 и 9/22) прилогот 
„Табеларен преглед за утврдување на 
надоместок за урбана опрема“ се заменува 
со нов кој е даден во прилог на оваа одлука. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/9                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 
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Табеларен преглед за утврдување на надоместок за урбана опрема 
 

 Општина Битола - ЗОНИ 

Ред. 
бр. 

Тип на ур.опрема (УО) Есктра 1 2 3 

1 
Поставена УО затворен простор за 
храна и пијалик 

1000 ден по 
м2/месечно 

900 ден по 
м2/месечно 

450 ден по 
м2/месечно 

150 ден по 
м2/месечно 

2 
Поставена УО затворен простор за 
весници, сувенири и др. 

800 ден по 
м2/месечно 

600 ден по 
м2/месечно 

300 ден по 
м2/месечно 

100 ден по 
м2/месечно 

 
 

Тераси, шанкови, настрешници 
100 ден по 
м2/месечно 

50 ден по 
м2/месечно 

20 ден по 
м2/месечно 

10 ден по 
м2/месечно 

4 
Опрема за забава на деца и детски 
игралишта 

10 ден по 
м2/дневно 

7 ден по 
м2/дневно 

3 ден по 
м2/дневно 

2 ден по 
м2/дневно 

5 
Платформи за јавни настапи и ма- 
нифестации 

1000 денари/ 
дневно 

700 денари/ 
дневно 

300 денари/ 
дневно 

10 денари/ 
дневно 

6 
Телефонски говорници, банкомати, 
поштенски сандачиња 

1000 ден по м2/ 
месечно 

600 ден по м2/ 
месечно 

450 ден по м2/ 
месечно 

100 ден по м2/ 
месечно 

7 Јавни санитарни јазли 
300 ден по 
м2/дневно 

200 ден по 
м2/дневно 

100 ден по 
м2/дневно 

30 ден по 
м2/дневно 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за изготвување 
на Програма за изведување на спортско 
игралиште на КП 5798 во КО Битола 1 / 2 

Се објавува изменување на Одлуката за 
изготвување на Програма за изведување на 
спортско игралиште на КП 5798 во КО 
Битола 1 / 2, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Согласно член 73 од 

Законот за градење,(„Службен Весник на 
РМ“бр.130/09...169/18 и „Службен Весник 
на РСМ“бр.244/19 и 18/20) член 70 од 
Статутот на Општината Битола (“Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 

на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изготвување на Програма за 

изведување на спортско игралиште на КП 
бр.5798 КО Битола 1/2 

Член 1 
Се врши изготвување на Програма за 

изведување на спортско игралиште на КП 
бр.5798 КО Битола 1/2. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр. 08-812/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за изготвување 
на Програма за изведување на спортско 
игралиште на дел од КП 17573/1 во КО 

Битола 1 / 2 

Се објавува изменување на Одлуката за 
изготвување на Програма за изведување на 
спортско игралиште на дел од КП 17573/1 
во КО Битола 1 / 2, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член Согласно член 73 од 

Законот за градење ,(„Службен Весник на 
РМ“бр.130/09...169/18 и „Службен Весник 
на РСМ“бр.244/19 и 18/20) и 70 од Статутот 
на Општината Битола (“Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изготвување на Програма за 

изведување на спортско игралиште на дел 
од КП 17573/1 во КО Битола 1 / 2 

Член 1 
Се врши изготвување на Програма за 

изведување на спортско игралиште на КП 
бр. 17573/1 КО Битола 1/2. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/11                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 

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

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

дополнување на Одлуката за пренесување 
на право за тековно одржување на 

објектот за спорт од локално значење - 
Северна трибина на фудбалски стадион 

„Петар Милошевски“ во Битола 

Се објавува изменување на за дополну-
вање на Одлуката за 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 ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       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), како и 
член 16 точка 5 и член 22 точка 36 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ број 
10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и продол-
жение на ден 18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за 
пренесување на право за тековно 
одржување на објектот за спорт од 

локално значење - Северна трибина на 
фудбалски стадион „Петар Милошевски“ 

во Битола 
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Член 1 
Во Одлуката за пренесување на право за 

тековно одржување на објектот за спорт од 
локално значење - Северна трибина на фуд-
балски стадион „Петар Милошевски“ во 
Битола Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ број 8/22), во член 1 по 
зборовите „тековно одржување“ се додаваат 
зборотивте „и обезбедување“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/12                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за Дванаесетта 
измена и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на јавни 
површини на подрачјето на Општина 

Битола 

Се објавува Одлуката за Дванаесетта 
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 ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола (“Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 

Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за Дванаесетта измена и дополнување на 
Програмата за поставување на урбана 

опрема на јавни површини на подрачјето 
на Општина Битола 

Член 1 
Се врши Дванаесетта измена и допол-

нување на Програмата за поставување на 
урбана опрема на јавните површини на 
Општина Битола. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/13                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за примање на 
донација спортска опрема и реквизити од 
страна на НАЛАС (Mрежа на националните 

асоцијации на локалните власти во 
Југоисточна Европа) 

Се објавува Одлуката за примање на 
донација спортска опрема и реквизити од 
страна на НАЛАС (Mрежа на националните 
асоцијации на локалните власти во Југоис-
точна Европа), донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година, донесе 

ОДЛУКА 
за примање на донација спортска опрема 
и реквизити од страна на НАЛАС (Mрежа 
на националните асоцијации на локалните 

власти во Југоисточна Европа) 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од спортска опрема и реквизити наменети за 
користење од страна на лицата со попре-
ченост членови на здружението Сојуз за 
спорт и рекреација на инвалиди Битола од 
страна на НАЛАС (Mрежа на националните 
асоцијации на локалните власти во Југо-
источна Европа) во рамки на проектот 
„Зајакнување на локалните капацитети за 
спроведување на Агенда 2030 и принципот 
Никој да не биде изоставен“ во партнерство 
со Здружение на општини Заедница на 
единиците на локалната самоуправа на 
Република Северна Македонија – ЗЕЛС 

 
Опис на донацијата: Износво МКД 

Педализавежбање 10.839,00 

Пасивенвежбач 28.551,00 

Лентазатрчање ДИАДОРА 40.678,00 

Велосипед ДИАДОРА 21.610,00 

Монтажа на опрема (лента и 
велосипед) 

10.169,00 

Вкупен износ на донацијата: 111.847,00 

 
 Член 2 

Движните ствари предмет на оваа 
одлука, дефинирани во член 1 на истата, се 
даваат на трајно користење без надоместок 
од Општина Битола за потребите наСојузот 
за спорт и рекреација на инвалиди Битолаво 

кој членуваат лица со различна попреченост 
и ќе бидат сместени во Спортската сала во 
рамките на Центарот за социјални работи 
Битола 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/14                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Локален здравствен акционен 
план за Роми на Општина Битола  

Се објавува Заклучокот за усвојување 
Локален здравствен акционен план за Роми 
на Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локален здравствен 

акционен план за Роми на Општина Битола  

1. СЕ УСВОЈУВА Локален здравствен 
акционен план за Роми на Општина Битола.  

2. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/15                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за формирање 
интерсекторска група за родова еднаквост 

на општина Битола 

 Се објавува Одлуката за формирање 
интерсекторска група за родова еднаквост 
на општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 7 и 8 од Законот за 

еднакви можности на жените и мажите 
(„Службен весник на РМ“ бр.6/2012) и врз 

основа на член 70 од Статутот на општина 
Битола („Службен гласник на општина 
Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 
и 05/21), Советот на општина Битола на 
седницата одржана на ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година, донесе  

О Д Л У К А 
за формирање интерсекторска група за 
родова еднаквост на општина Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се формира интер-

секторска група за родова еднаквост во 
општина Битола 

 
Член 2 

За членови на интерсекторската група 
за родова еднаквост се именуваат: 
1. Анита Ангелевска - координаторка за 

еднакви можности 
2. Викторија Христовска - зам. координа-

торка за еднакви можности  
3. Снежана Петровска - рак. на сектор за 

економски развој, јавни дејности и ИТ 
4. Венцо Шишкин - рак. одделение 

економски развој  
5. Наташа Ташкова - пом. соработник во 

одд. јавни дејности 
6. Благица Талевска - раков. одделение за 

буџетска координација 
7. Аница Тантарова - рак. оддел. за реви-

зија на системите за внатрешна контрола 
и ревизија на усогласеност 

8. Валентина Андријашевиќ Кривашија - 
раков. одделение за урбанистичко пла-
нирање и животна средина  

9. Марјана Спасевска - рак. одделение 
комунални дејности и уредување гра-
дежно земјиште 

10. Гордана Цветковска Бошевска - пом. 
сораб. спорт и спортски објекти 

 
Член 3 

Интерсекторската група за родова рамно-
правност има за задача да ги разгледува 
прдлог програмите што ги изготвуваат сек-
торите и одделенијата и да даваат предлози 
за застапеност на родовата рамноправност 
во истите 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/16                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Годишниот план за 
вработување во ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола за 2023 година  

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Годишниот план за вработување во 
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола за 2023 
година, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 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 ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Годишниот план 

за вработување во ОУ „Д-р Трифун 
Пановски“ Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-120/1 од 
17.06.2022 год. на ОУ „Д-р Трифун Панов-
ски“ Битола за 2023 година. . 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општина Битола”. 

Бр. 08-812/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во основните 
училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2022/23 година 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност за формирање на паралелки со помал 
број на ученици во основните училишта на 
подрачјето на Општината Битола за учеб-
ната 2022/23 година, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 53 став 5 од Законот 

за основно образование („Службен весник 
на РСМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 
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РЕШЕНИЕ 
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
основните училишта на подрачјето на 

Општината Битола за учебната  
2022/23 година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на подрач-
јето на Општината Битола за учебната 
2022/2023 и тоа: 

1. Основно училиште ,,Елпида Кара-
манди“ Битола следниве паралелки: 
V одделение – 4 паралелки со 77 ученици 
VI одделение – Цапари 1 паралелка со 1 
ученик 
VII одделение – Цапари 1 паралелка со 2 
ученици 
VIII одделение – Цапари 1 паралелка со 4 
ученици 
IX одделение – Цапари 1 паралелка со 1 
ученик 
Култура и јазик на Власите – изборен 
предмет на заедниците – 1 паралелка со 1 
ученик 
 
Француски јазик – втор странски јазик 
-1 паралелка во VI одделение со 5 ученици 
-1 паралелка во VII одделение со 4 ученици 
-1 паралелка во VIII одделение со 8 ученици 
-1 паралелка во IX одделение со 6 ученици 
 
Италијански јазик – втор странски јазик 
-1 паралелка во VI одделение со 5 ученици 
-1 паралелка во VII одделение со 8 ученици 
-1 паралелка во IX одделение со 3 ученици 
 
Турски јазик– изборен предмет на 
заедниците – 1 паралелка во IV одделение 
со 4 ученици 

 
2. Основно училиште ,,Даме Груев“ 

Битола следниве паралелки: 
 

- I одделение – 55 ученици распоредени во 
3 паралелки 
- II одделение – (II-a одделение – 20 
ученици, II-б одделение – 20 ученици, II-в 
одделение - 20 ученици,) 

- III одделение – (III-а одделение - 16 
ученици, III-b одделение – 16 ученици, III-в 
одделение – 18 ученици, III-г одделение – 
16 ученици)  
- IV одделение – (IV-а - 23 ученици, IV-б 
одделение – 21 ученици, IV-в одделение – 
21 ученици) 
- V одделение – (V-a одделение – 16 
ученици, V-б одделение – 23 ученици, V-в 
одделение – 21 ученици) 
- VI одделение – (VI-a одделение – 14 
ученици, VI-б одделение – 14 ученици, VI-в  
одделение – 13 ученици, VI г одделение – 
11 ученици) 
- VII одделение – (VII-a одделение – 12 
ученици, VII-б оддеение – 18 ученици, VII 
в одделение – 18 ученици, VII г одделение – 
13 ученици) 
- VIII одделение – (VIII - а одделение – 16 
ученици, VIII - б одделение – 20 ученици,  
VIII-в одделение – 18 ученици,VIII г 
одделение – 18 ученици)  
- IX одделение – (IX - a одделение – 24 
ученици, IX -б одделение – 14 ученици, 
IX -в одделение – 12 ученици, IX -г 
одделение – 12 ученици) 

 
ПУ с. Долно Оризари 

- I одделение – 1 паралелка со 26 ученици  
- II одделение – 1 паралелка со 19 ученици  
- III одделение – 1 паралелка со 15 ученици  
- IV одделение – 1 паралелка со 12 ученици  
- V одделение – 1 паралелка со 13 ученици  
- VI одделение – 1 паралелка со 18 ученици  
- VII одделение – 1 паралелка со 21 
ученици  
- VIII одделение – 1 паралелка со 14 
ученици и 1 паралелка со 12 ученици 
- IX одделение – 1 паралелка со 9 ученици  

  
ПУ с. Карамани – две комбинирани 

паралелки 
- I одделение – 1 паралелка со 3 ученици  
- II одделение – 1 паралелка со 5 ученици  
- III одделение – 1 паралелка со 4 ученици  
- IV одделение – 1 паралелка со 4 ученици  
- V одделение – 1 паралелка со 5 ученици  
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3. Основно училиште ,,Св. Кирил и 
Методиј,, Битола следниве паралелки: 

 
- I одделение – 2 паралелки со 48 ученици 
- II одделение – 2 паралелки со 36 ученици 
- III одделение – 2 паралелки со 40 ученици 
- IV одделение – 2 паралелки со 40 ученици 
- V одделение – 2 паралелки со 45 ученици 
- VI одделение – 2 паралелки со 47 ученици 
- VII одделение – 3 паралелки со 50 
ученици 
- VIII одделение – 2 паралелки со 44 
ученици 
- IX одделение – 2 паралелки со 48 ученици 

 
ПУ село Логоварди: 

- I одделение – 1 паралелка со 3 ученици 
- II одделение – 6 ученици 
- III одделение – 5 ученици 
- IV одделение – 1 комбинирана паралелка 
(II-IV) - 8 ученици 
- V одделение – 1 комбинирана паралелка 
(III-V) со 4 ученици 

 
4. Основно училиште ,,Стив Наумов“ 

Битола: 
- V одделение – V-в - 18 ученици, V-г - 15 
ученици 
- VI одделение – VI-б - 19 ученици, 
- IX одделение – IX-а – 18 ученици 
Втор странски јазик – француски - VIа, 
VIб, VIв и VIг – 12 ученици  
Етика во религија – VIб – 19 ученици  
Спорт – IXа – 18 ученици 

 
5. Основно училиште „Гоце Делчев“ 

Битола следниве паралелки: 
 

- I-1 – 15 ученици, I-2 – 16 ученици, I-5 – 8 
ученици и I-6 – 8 ученици 
- II-1 – 21 ученици, II-2 – 28 ученици, и II-5 
– 25 ученици 
- III-1 – 13 ученици, III-2 – 19 ученици, III-5 
– 17 ученици  
- IV-1 – 14 ученици, IV-2 – 16 ученици, IV-3 
– 11 ученици и IV-5 – 21 ученици 
- V-1 – 13 ученици, V-2 – 11 ученици, V-3 – 
12 ученици и V-5 – 22 ученици 
- VI-1 – 10 ученици, VI-2 – 11 ученици, VI-3 
– 11 ученици, VI-5 – 15 ученици и VI-6 – 14 
ученици 

- VII-1 – 16 ученици, VII-2 – 12 ученици, 
VII-3 – 16 ученици, VII-5 – 12 ученици 
иVII-6 – 12 ученици 
- VIII-1 – 14 ученици, VIII-2 – 15 ученици, 
VIII-5 – 16 ученици, и VIII-6 – 16 ученици 
- IX-1 - 10 ученици, IX-2 - 16 ученици, IX-3 
– 11 ученици, IX-5 – 13 ученици и IX-6  
– 11 ученици 

 
Изборни предмети: 
VI-1 – Етика на религиите - 11 ученици 
VI-2 – Етика на религиите - 10 ученици 
VI-3 – Етика на религиите - 11 ученици 
VI-5 – Етика на религиите - 15 ученици 
VI-6 – Етика на религиите - 14 ученици 
 
VI-1 – Германски јазик - 11 ученици 
VI-2 – Германски јазик - 10 ученици 
VI-3 – Германски јазик - 6 ученици 
VI-3 – Француски јазик - 5 ученици 
VI-5 – Германски јазик - 15 ученици 
VI-6 – Германски јазик - 14 ученици 
 
VII-1 – Проекти од ликовната уметност - 

16 ученици 
VII-2 – Проекти од ликовната уметност - 

12 ученици 
VII-3 – Проекти од ликовната уметност - 

16 ученици 
 
VII-5 – Проекти од информатика - 12 

ученици 
VII-6 – Проекти од информатика - 12 

ученици 
VIII-1 – Проекти од информатика - 14 

ученици 
VIII-2 – Програмирање - 15 ученици 
VIII-5 – Програмирање - 16 ученици 
VIII-6 – Програмирање - 16 ученици 
 
IХ-1 – Проекти од музичка уметност - 10 

ученици 
IХ-2 – Проекти од музичка уметност - 16 

ученици 
IХ-3 – Проекти од музичка уметност - 11 

ученици 
 
IХ-5 – Вештини на живеење - 13 ученици 
IХ-6 – Вештини на живеење - 11 ученици 
 
3, 4, 5, 7, 8, 9 – Влашки јазик 
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6. Основно училиште ,,Ѓорѓи Сугарев“ 
Битола следниве паралелки: 

 
- I одделение – 4 паралелки - 59 ученици 
- VI одделение – 4 паралелки - 79 ученици 
- VII одделение – 4 паралелки - 74 ученици 
- VIII одделение – 4 паралелки - 67 ученици 
- XI одделение – 4 паралелки - 51 ученици 

 
7. Основно училиште ,,Коле Канин-

ски“ Битола следниве паралелки: 
 

- Прво одделение – 3 паралелки – 60 
ученици 
- Второ одделение – 3 паралелки – 45 
ученици 
- Трето одделение – 3 паралелки – 57 
ученици 
- Четврто одделение – 3 паралелки – 52 
ученици 
- Петто одделение – 3 паралелки – 66 
ученици 
- Шесто одделение – 4 паралелки – 70 
ученици 
- Седмо одделение – 5 паралелки – 109 
ученици 
- Осмо одделение – 5 паралелки – 83 
ученици 
- Деветто одделение – 5 паралелки – 93 
ученици 

 
Подрачно училиште село Буковски 

ливади 
- Прво одделение – 1 паралелки – 18 
ученици 
- Второ одделение – 2 паралелки – 31 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелки – 20 
ученици 
- Четврто одделение – 2 паралелки – 30 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 17 
ученици 

 
Подрачно училиште село Буково 

- Прво одделение – 1 паралелка – 11 
ученици 
- Шесто одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 5 ученици 

- Деветто одделение – 1 паралелка – 6 
ученици 

 
Комбинирани парарлеки: 
село Поешево – I-III одделение – 2 

ученика, II-IV одделение – 5 ученика 
 село Буково – II-IV одделение – 15 

ученика, III-V одделение – 16 ученика 
 
8. Основно училиште ,,Александар 

Турунџев“ село Кукуречани, следниве 
паралелки: 

 
ЦОУ с. Кукуречани 

- Прво одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 3 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелкa – 10 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелкa – 8 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелкa – 6 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки – 20 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки – 27 
ученици 
- Осмо одделение – 2 паралелки – 21 
ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 28 
ученици 
Вкупно: 13 паралелки - 131 ученик  

 
ПУ с. Драгожани 

- Прво одделение – 1 ученик 
- Второ одделение – 1 паралелка – 3 
ученици 

 
 ПУ с. Лисолај 

- Прво одделение – 2 ученици 
- Второ одделение – 2 ученици 
- Трето одделение – 2 ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка со 1 ученик 

 
ПУ с. Лопатица 

- Второ одделение – 3 ученици 
- Четврто одделение – 1 ученик 
- Петто одделение – 1 паралелка со 1 ученик 
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ПУ с. Крклино 
- Прво одделение – 5 ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка 6 ученици 
- Трето одделение – 4 ученици 
 - Четврто одделение – 3 ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка со 3 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки со 20 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки со 27 
ученици 
- Осмо одделение – 2 паралелки со 21 
ученици 
- Девето одделение – 2 паралелки со 28 
ученици 

 
ПУ с.Црнобуки 

- Прво одделение – 4 ученици 
- Второ одделение – 1 ученик 
- Трето одделение – 1 паралелка со 5 
ученици 
 - Четврто одделение – 1 паралелка со 4 
ученици 

 
9. Основно училиште ,,Крсте Петков 

Мисирков“ село Бистрица следниве чис-
ти паралелки: 
 
- Прво одделение – 1 паралелка – 4 ученици 
- Второ оддление – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Трето одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 4 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 
- Шесто одделение – 2 паралелки – 37 
ученици 
- Седмо одделение – 2 паралелки – 23 
ученици 
- Осмо одделение – 2 паралелки – 36 
ученици 
- Деветто одделение – 2 паралелки – 40 
ученици 
- деца со посебни потреби – 2 

 
Подрачно училиште село Кравари: 

- Прво одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
- Второ одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 

- Трето одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Четврто одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 
- Петто одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

 
Подрачно училиште село Кишава: 

- Шесто одделение – 1 паралелка – 22 
ученици 
- Седмо одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 
- Осмо одделение – 1 паралелка – 17 
ученици 
- Деветто одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 

 
Подрачно училиште Барешани 

- V одделение – 1 паралелка – 1 ученик 
 
Подрачно училиште Канино 

- I одделение – 1 паралелка – 2 ученици 
 
Подрачно училиште Оптичари 

- II-III-V одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 

 
Подрачно училиште Егри 

- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 8 
ученици 

 
Подрачно училиште Породин 

- I-II-IV одделение – 1 паралелка – 5 
ученици 

 
Подрачно училиште Кременица 

- II-III-V одделение – 1 паралелка – 5 
ученици 

 
Подрачно училиште Лажец (наставен 

јазик - македонски) 
- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 7 
ученици 

 
Подрачно училиште Лажец (наставен 

јазик - албански) 
- I-II-III-IV-V одделение – 1 паралелка – 9 
ученици 

 
Подрачно училиште Велушина  

- IV-V одделение – 1 паралелка – 2 ученици 
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Подрачно училиште Острец  
- I-II-III-IV-V одделение – 2 паралелки – 14 
ученици 

 
Подрачно училиште Граешница  

-IV - одделение – 1 паралелка – 8 ученици 
 
Подрачно училиште Жабени  

- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 10 
ученици 

 
Подрачно училиште Меџитлија  

- I-II-III-V одделение – 1 паралелка – 12 
ученици 

 
Подрачно училиште Кишава 

- I-II-III-IV-V одделение – 2 паралелки – 12 
ученици 
Ученици со посебни потреби – 1 ученик 

 
10. Основно училиште ,,Тодор Анге-

левски“ Битола следниве паралелки: 
 

- Прво одделение – I-1 паралелка - 23 
ученици, I-2 паралека – 23 ученици, I-3 
паралелка – 23 ученици, I-4 паралелка – 9 
ученици 
- Второ одделение – II-1 паралелка - 23 
ученици, II-2 паралека – 23 ученици, II-3 
паралелка – 23 ученици, II-4 паралелка – 11 
ученици 
- Трето одделение – III-1 паралелка - 19 
ученици, III-2 паралека – 19 ученици, III-3 
паралелка – 20 ученици, III-4 паралелка – 10 
ученици 
- Четврто одделение – IV-1 паралелка - 20 
ученици, IV-2 паралека – 23 ученици, IV-3 
паралелка – 17 ученици, IV-4 паралелка – 12 
ученици 
- Петто одделение – V-1 паралелка - 25 
ученици, V-2 паралека – 27 ученици, V-3 
паралелка – 27 ученици, V-4 паралелка – 10 
ученици 
- Шесто одделение – VI-1 паралелка - 20 
ученици, VI-2 паралека – 22 ученици, VI-3 
паралелка – 20 ученици, VI-4 паралелка – 12 
ученици 
- Седмо одделение – VII-1 паралелка - 26 
ученици, VII-2 паралека – 23 ученици, VII-3 
паралелка – 28 ученици, VII-4 паралелка – 
16 ученици 

- Осмо одделение – VIII-1 паралелка - 24 
ученици, VIII-2 паралека – 22 ученици, 
VIII-3 паралелка – 24 ученици, VIII-4 
паралелка – 9 ученици 
- Деветто одделение – IX-1 паралелка - 19 
ученици, IX-2 паралека – 20 ученици, IX-3 
паралелка – 17 ученици, IX-4 паралелка – 17 
ученици 

 
Подрачно училиште Стрелиште 

- Прво одделение – I-5 паралелка - 21 
ученици 
- Второ одделение – II-5 паралелка - 9 
ученици 
- Трето одделение – III-5 паралелка - 12 
ученици 
- Четврто одделение – IV-5 паралелка - 9 
ученици 
- Петто одделение – V-5 паралелка - 11 
ученици 
- Шесто одделение – VI-5 паралелка - 11 
ученици 
- Седмо одделение – VII-5 паралелка - 16 
ученици 
- Осмо одделение – VIII-5 паралелка - 14 
ученици 
- Деветто одделение – IX-5 паралелка - 19 
ученици 

 
Подрачно училиште Горно Оризари 

- Второ одделение – II-6 паралелка - 10 
ученици 
- Трето одделение – III-6 паралелка - 12 
ученици 
- Четврто одделение – IV-6 паралелка - 12 
ученици 
- Петто одделение – V-6 паралелка - 9 
ученици 
- Шесто одделение – VI-6 паралелка - 10 
ученици 
- Седмо одделение – VII-6 паралелка - 14 
ученици 
- Осмо одделение – VIII-6 паралелка - 14 
ученици 
- Деветто одделение – IX-6 паралелка - 18 
ученици 

 
11. Основно училиште д-р ,,Трифун 

Пановски“ Битола следниве паралелки: 
 
Централно училиште: 

- 1a – 15 ученици  



  –  БРОЈ 10 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА СРЕДА 20.07.2022 

 

СТР. 18 

- 1б – 16 ученици  
 - 2a – 12 ученици  
- 2б – 12 ученици  
 - 3a – 16 ученици  
- 3б – 15 ученици  
- 4a – 18 ученици  
- 4б – 16 ученици  
- 5a – 12 ученици  
- 5б – 15 ученици  
- 6а – 15 ученици 
- 6б – 14 ученици  
- 7a – 22 ученици  
- 7б – 21 ученици  
- 8a – 17 ученици  
- 8б – 15 ученици  
- 9a – 11 ученици  
- 9б – 16 ученици  

 
 Подрачни учулишта:  
ПУ село Дихово 

II одделение – 1 ученик  
III одделение – 2 ученици 
IV одделение – 1 ученик  
V одделение – 1 ученик  

 
ПУ село Братиндол 

I одделение – 2 ученици  
III одделение – 3 ученици  
V одделение – 2 учениcи 

 
ПУ село Трново 

I одделение – 2 ученици  
II одделение – 2 ученици  
III одделение – 1 ученик 
IV одделение – 5 ученици  
V одделение – 4 ученици  

 
12. Основно училиште ,,Св. Климент 

Охридски“ Битола следниве паралелки: 
- IV (IV-1 - 16 ученици, IV-3 - 14 ученици, 
IV-4 – 17 ученици) 
- V (V-1 - 19 ученици, V-3 - 18 ученици) 
- VII ( VII- 2 - 19 ученици, VII-3 – 17 
ученици, VII-4 – 18 ученици) 
- VIII ( VIII- 5 - 17 ученици) 

 
Француски јазик (изборен) – 4 пара-

лелки (VI-VII-VIII и IX одделение бројот на 
ученици е под 15 ученици) 

Италјански јазик (изборен) – 7 пара-
лелки ( VI, VII, VIII и IX одделение – бројот 
на ученици е под 15) 

Класична култура на европската 
цивилизација (изборен) – 5 паралелки (VI 
одделение е со ученици под 15) 

Етика на религиите (изборен) – 5 пара-
лелки (VI одделение е со ученици под 15) 

Проекти од музичка уметност (избо-
рен) – 3 паралелки (VII одделение - бројот 
на ученици е под 15) 

Вештини на живеење (изборен) – 5 па-
ралелки (VII одделение бројот на ученици е 
под 15) 

Техничко образование (изборен) – 2 
паралелки (VII одделение - бројот на 
ученици е под 15) 

Техничко образование (изборен) – 2 
паралелки (VIII одделение - бројот на 
ученици е под 15) 

Проекти од ликовна култура (изборен) 
- 5 паралелки (VIII одделение е со ученици 
под 15) 

Проекти од музичка уметност (избо-
рен) – 3 паралелки (VIII одделение е со 
ученици под 15) 

Нашата татковина (изборен) – 5 пара-
лелки IX одделение е со ученици под 15  

Програмирање (изборен) – 5 паралелки 
во IX е со ученици под 15 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/18                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 

училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2022/23 година 
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Се објавува Решението за давање 
согласност за формирање на паралелки со 
помал број на ученици во средните 
училишта на подрачјето на Општината 
Битола за учебната 2022/23 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 28, став 2 и 3 од 

Законот за средно образование („Службен 
весник на РМ“ бр.44/95...64/18) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година, донесе 

 

РЕШЕНИЕ  
за давање согласност за формирање на 
паралелки со помал број на ученици во 
средните училишта на подрачјето на 

Општината Битола за учебната 2022/2023 
година 

Член 1 
Со ова решение се дава согласност за 

формирање на паралелки со помал број на 
ученици во средните училишта на подрач-
јето на Општината Битола и тоа: 

1. Средно општинско земјоделско учи-
лиште ,,Кузман Шапкарев“ Битола след-
ниве паралелки: 
- 1 паралелка во I (прва) година од 
земјоделско ветеринарна струка со вкупно 
10 ученици од образовните профили 
агротехничар, техничар за агроменаџмент, 
техничар за фитомедицина и техничар за 
ветеринарна медицина. 
 - 1 паралелка во II (втора) година 
(агротехничар - дуална паралелка) со 6 
ученици. 

- 1 паралелка во II (втора) година (техничар 
по ветеринарна медицина и техничар за 
фитомедицина) со 8 ученици. 
III-1 паралелка (техничар за агроменаџмент, 
техничар за фитомедицина и техничар за 
ветеринарна медицина) со 9 ученици 
IV-1 паралелка (техничар за ветеринарна 
медицина, агротехничар и техничар за 
фитомедицина) со 9 ученици 

 
2. Средно општинско техничко учи-

лиште ,,Ѓорѓи Наумов“ Битола следниве 
паралелки: 

Паралелки од прва година: 
1. Машинска струка, Машински техничар / 
машинско-енергетски техничар – 17 
ученици 
2. Машинска струка, Машински техничар за 
моторни возила – 15 ученици 
3. Машинска струка, Обработувач на метал 
/ Заварувач – 7 ученици (тригодишно 
образование) 
4. Електрична струка, електротехничар за 
електроника и телекомуникации – 22 
ученици 
5. Електротехничка струка, 
Електротехничар енергетичар - 20 ученици 
(во соработка со ФОД Новаци) 
6. Електротехничка струка, Техничар за 
индустриска мехатроника – 13 ученици 
(дуално стручно образование во соработка 
со Кромберг и Шуберт)  

 
3. Средно општинско економско учи-

лиште ,,Јане Сандански“ Битола – соглас-
ност за формирање на паралелки и тоа: 

Прва година 
- Една група – француски јазик – 4 ученици 
- Една група – германски јазик – 11 ученици 

 
4. Средно општинско училиште Ги-

мназија ,,Јосип Броз Тито“ - Битола след-
ниве паралелки: 

Прва година 
- три групи за втор странски јазик - 
француски јазик - 11, 14, 14 ученици 
- една група за втор странски јазик - 
германски - 16 ученици 

 
5. Средно општинско училиште „Таки 

Даскало“ Битола - согласност за форми-
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рање на паралелки со помал број на 
ученици за прва години и тоа: 

Стручно образование: 
I-1 – сектор: геологија, рударство и 

металургија – геолошко – рударски 
техничар – 5 ученици 

I-2 – сектор: сообраќај, транспорт и 
складирање – техничар за патен сообраќај – 
29 ученици 

I-3 – сектор: сообраќај, транспорт и 
складирање – техничар за транспорт и 
шпедиција – 5 ученици 

I-4 – сектор: графичарство – графички 
уредник дизајнер / графички техничар – 29 
ученици 

I-5 – сектор: графичка струка – печатар / 
изработувач на визуелни апликации – 13 
ученици 

I-6 – сектор: текстил, кожа и слични 
производи – техничар за дизајн на облека / 
техничар за изработка на облека – 7 
ученици 

I-7 – сектор: градежништво и геодезија – 
градежен техничар / архитектонски 
техничар – 15 ученици 

I-8 – сектор: угостителство и туризам – 
хотелско – туристички техничар – 19 
ученици 

I-9 – сектор: лични услуги – техничар за 
козметичка нега и убавина – 21 ученици 

 
Гимназиско образование: 
I – 10 – гимназиско образование – 9 

ученици 
I – 11 – гимназиско образование – 8 

ученици 
I – 12 – Билингвална – 24 ученици 
 
6. Општинско средно медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“  
Се дава согласност за формирање 

паралелки со помал број на ученици и тоа 
во образовните профили: 

- забен техничар – 15 ученици 
- фармацевтски техничар 14 ученици 

(дуална паралелка) 
- фармацевтски техничар 13 ученици 
- физиотерапевтски техничар 12 иченици 
- II-1 29 ученици (3 групи), II-2 16 

ученици (2 групи), II-3 17 ученици (2 
групи), II-4 33 ученици (3 групи), II-5 33 
ученици (3 групи), II-6 21 ученици (2 

групи), II-7 24 ученици (3 групи), II-8 17 
ученици (2 групи) 

- III-1 18 ученици (2 групи), III-2 17 
ученици (2 групи), III-3 16 ученици (2 
групи), III-4 34 ученици (3 групи), III-5 34 
ученици (3 групи), III-6 32 ученици (3 
групи), III-7 21 ученици (2 групи), III-8 22 
ученици (2 групи) 

- IV-1 26 ученици (3 групи), IV-2 22 
ученици (2 групи), IV-3 22 ученици (2 
групи), IV-4 33 ученици (3 групи), IV-5 34 
ученици (3 групи), IV-6 34 ученици (3 
групи), IV-7 22 ученици (2 групи), IV-8 29 
ученици (3 групи) 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/19                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

зголемување на платите во ЈКП Водовод 
Битола 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за линеарно зголемување 
на платите во ЈКП Водовод Битола, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 12.07.2022 година, 
продолжение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на Законот за минимална 
плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на РСМ“ 
бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од Зако-
нот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година., донесе 

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

линеарно зголемување на платите во ЈКП 
Водовод Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за линеарно зголемување на платите во ЈКП 
Водовод Битола, донесена на Управен 
одбор бр.02-433 од 30.06.2022 година. 

2. Решението сила наредниот ден по об-
јавување во „Службен гласник на Општи-
ната Битола“. 

Бр.09-131/20                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Одлуката за линеарно 
зголемување на платите во ЈП Пазари 

Битола 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за линеарно зголемување 
на платите во ЈП Пазари Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 12.07.2022 година, 

продолжение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на 
РСМ“бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година., донесе 

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

линеарно зголемување на платите во ЈП 
Пазари Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за линеарно зголемување на платите во ЈП 
Пазари Битола, донесена на Управен одбор 
бр.02-143/3 од 30.06.2022 година. 

2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/21                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

зголемување на платите во КЈП 
Нискоградба Битола 
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Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за линеарно зголемување 
на платите во КЈП Нискоградба Битола, 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година. 

Бр. 08-812/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во Р.М. (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 32/17, 
140/18 и „Службен Весник на РСМ“ 
бр.124/19, 239/19 и 41/22), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година., донесе 

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

линеарно зголемување на платите во КЈП 
Нискоградба Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за линеарно зголемување на платите во КЈП 
Нискоградба Битола, донесена на Управен 
одбор бр.02-725/4 од 30.06.2022 година. 

2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/22                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

согласност на Одлуката за зголемување на 
бројот на бруто пресметковните бодови за 

платата на вработените на ЈП 
„Комуналец“Битола 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за зголемување на бројот 
на бруто пресметковните бодови за платата 
на вработените на ЈП „Комуналец“ Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
општината Битола одржана ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година.  

Бр. 08-812/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на Законот за минимална 

плата во РСМ (,,Службен весник на РМ,, 
бр.11/12 и 239/19) и член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ,, бр.38/96...35/19), член 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година., донесе 

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

зголемување на бројот на бруто 
пресметковните бодови за платата на 
вработените на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за зголемување на бројот на бруто 
пресметковните бодови за платата на 
вработените на ЈП „Комуналец“Битола, 
согласно Законот за минимална плата, 
донесен на Управен одбор бр.02-344/3 од 
01.07.2022 година. 
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2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/23                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Одлуката за измена на 
Ценовник за крпење на улици и патишта 
со асфалт на КЈП Нискоградба Битола за 

потребите на Општина Битола 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на 
Одлуката за измена на Ценовник за крпење 
на улици и патишта со асфалт на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 
Општина Битола, одржана на ден 12.07.2022 
година, продолжение на ден 13.07.2022 
година и продолжение на ден 18.07.2022 
година.  

Бр. 08-812/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), 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 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

 
 

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

измена на Ценовник за крпење на улици и 
патишта со асфалт на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
Одлуката за измена на Ценовник за крпење 
на улици и патишта со асфалт на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на Опш-
тина Битола, донесена од УО на КЈП 
Нискоградба Битола бр.02-725/12 од 
30.06.2022год. 

2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/24                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на Општина Битола 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на 
Одлуката за измена и дополнување на 
Ценовник за изведување на градежни 
работи на КЈП Нискоградба Битола за 
потребите на Општина Битола, одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година.  

Бр. 08-812/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 11 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), 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 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 

Општина Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на Опш-
тина Битола, донесена од УО на КЈП Ниско-
градба Битола бр.02-661/4 од 13.06.2022год. 

2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/25                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовник за изведување 
на градежни работи на КЈП Нискоградба 
Битола за потребите на граѓаните на 

Општина Битола 

 

Се објавува Заклучокот за усвојување на 
Решението за давање на согласност на 
Одлуката за измена и дополнување на 
Ценовник за изведување на градежни 
работи на КЈП Нискоградба Битола за 
потребите на граѓаните на Општина Битола, 
одржана на ден 12.07.2022 година, 
продолжение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година.  

Бр. 08-812/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...64/18), 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 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 

граѓаните на Општина Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Ценовник за 
изведување на градежни работи на КЈП 
Нискоградба Битола за потребите на 
граѓаните на Општина Битола, донесена од 
УО на КЈП Нискоградба Битола бр.02-661/5 
од 13.06.2022год. 

2. Решението сила наредниот ден по 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/26                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
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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), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

согласност на Одлуката за донесување на 
Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за систематизација на 
работните места во ЈОУДГ „Естреја 

Овадија-Мара“ Битола 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за донесување на Правил-
ник за измена и дополнување на Правилни-
кот за систематизација на работните места 
во ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола, 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година.  

Бр. 08-812/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 116 став 1 алинеја 8 

од Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ,, бр.23/13...146/19), член 22 и 
36 од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
донесување на Правилник за измена и 

дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во 
ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за донесување на Правилник за измена и 
дополнување на Правилникот за системати-
зација на работните места во ЈОУДГ 
„Естреја Овадија-Мара“ Битола бр.02-150/3 

од 04.07.2022 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Установата. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/27                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на ЈОУДГ,,Естреја 

Овадија-Мара“ Битола 

Се објавува Заклучокот за објавување на 
Решението за разрешување и именување на 
член во Управниот одбор на ЈОУДГ 
,,Естреја Овадија-Мара“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 12.07.2022 година, 
продолжение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година.  

Бр. 08-812/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 114 став 13 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр.23/13..294/21) и член 70 
од Статутот на Општината Битола (,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 

Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола 
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1. СЕ РАЗРЕШУВА од членот во Управ-
ниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреја Овадија-
Мара“ Битола: - Томислав Стефановски 

 
2. СЕ ИМЕНУВА за член во Управниот 

одбор на ЈОУДГ ,, Естреја Овадија-Мара “ 
Битола:  

- Марина Крстиќ, м-р по образование на 
надарени и талентирани, од Битола, ул. 
„Партизанска“бр.20/14 

 
3. Решението влегува во сила наредниот 

ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/28                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на претставник 
за член во Управниот Одбор на ЈЗУ 

Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“-
Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на претставник за член во 
Управниот Одбор на ЈЗУ Здравствен дом 
„Д-р Хаим Абраванел“-Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и про-
должение на ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот 

за здравствената заштита (,,Службен весник 
на РМ“ бр.43/12..37/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 

гласник на Општината Битола“бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година, донесе 

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

претставник за член во Управниот Одбор 
на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим 

Абраванел“-Битола 

СЕ РАЗРЕШУВА лицето Александар 
Пупуноски – претставник, од Општина 
Битола во Управниот одбор во ЈЗУ Здравст-
вен дом „Д-р Хаим Абраванел“-Битола.  

2. СЕ ИМЕНУВА лицето КАТИЦА ПО-
ПОВСКА, дипл. правник, од Битола, ул. 
„Светозар Поповски“бр.68, с.Кравари, како 
претставник за член во Управниот одбор во 
ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“-
Битола, од Општина Битола. 

 
3. Решението влегува во сила наредниот 

ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/29                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за локален економски развој при 

Советот на Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за локален 
економски развој при Советот на Општи-
ната Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
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13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Комисија за локален економски развој при 

Советот на Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
локален економски развој при Советот на 
Општината Битола – Зоран Ѓоргијев, а се 
именува – Јадранка Павловска. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/30                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за подигнување спомен 

обележја при Советот на Општината 
Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за подиг-

нување спомен обележја при Советот на 
Општината Битола, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 12.07.2022 година, продолжение на 
ден 13.07.2022 година и продолжение на 
ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 

Комисија за подигнување спомен 
обележја при Советот на Општината 

Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
подигнување спомен обележја при Советот 
на Општината Битола – Зоран Ѓоргијев, а се 
именува – Јадранка Павловска. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/31                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Управен одбор за Наградата „4-ти 

Ноември“на Советот на Општина Битола  
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Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Управен одбор за 
Наградата „4-ти Ноември“на Советот на 
Општина Битола , донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 32 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
5/02) и член 32 и 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 

Управен одбор за Наградата „4-ти 
Ноември“на Советот на Општина Битола  

1. Се разрешува членот во Управен одбор 
за Наградата „4-ти Ноември“на Советот на 
Општина Битола на Советот на Општината 
Битола – Зоран Ѓоргијев, а се именува – 
Јадранка Павловска. 

2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/32                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

 
 
 

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

отпочнување на постапка за изработка на 
Генерален Урбанистички План за град 

Битола 

Се објавува Одлуката за отпочнување на 
постапка за изработка на Генерален Урба-
нистички План за град Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 12.07.2022 година, про-
должение на ден 13.07.2022 година и 
продолжение на ден 18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

урбанистичко планирање („Службен Весник 
на РСМ“Бр.32/2020) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола (“Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за отпочнување на постапка за изработка 
на Генерален Урбанистички План за град 

Битола 

Член 1 
Согласно Законот за урбанистичко пла-

нирање, како и годишната Програма за 
урбанистичко планирање на Општина Би-
тола за 2022 год., се отпочнува со постапка 
за изработка на нов Генерален Урбанис-
тички план за град Битола. 

 
Член 2 

Изработката на Генералниот Урбанис-
тички план се состои од :  

– Проектна програма 
– Документациона основа 
– Планска документација 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот ден 

по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/33                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за поставување 
на бекатон плочки на јавни површини од 
времен карактер заради обезбедување на 
полесен пристап на граѓаните до своите 
домови на територијата на Општина 

Битола 

Се објавува Одлуката за поставување на 
бекатон плочки на јавни површини од 
времен карактер заради обезбедување на 
полесен пристап на граѓаните до своите 
домови на територијата на Општина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
12.07.2022 година, продолжение на ден 
13.07.2022 година и продолжение на ден 
18.07.2022 година. 

Бр. 08-812/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
20.07.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Врз основа член 36 став 1 точка 15 и член 
62 став 1 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 5/2002) и член 22 точка 47 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општина Битола“ бр. 
10/2005, 17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 12.07.2022 година, продол-
жение на ден 13.07.2022 година и продол-
жение на ден 18.07.2022 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
за поставување на бекатон плочки на 
јавни површини од времен карактер 

заради обезбедување на полесен пристап 
на граѓаните до своите домови на 
територијата на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува потребата за 

поставување на бекатон плочки на јавни 
површини од времен карактер заради обез-
бедување на полесен пристап на граѓаните 
до своите домови на територијата на Опш-
тина Битола. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-131/34                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
18.07.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                     Габриела Илиевска 
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Врз основа на член 84 од Законот за општа управна постапка (,,Службен весник на РМ“ 
бр.124/15), Општина Битола ја врши следната 

 

ЈАВНА ОБЈАВА 
 

за доставување на Одговори по забелешки доставени на Јавната презентација одржана на ден 
09.05.2022 и Јавна анкета за Предлог урбанистички план за село Нижеполе – Општина Битола  

 
           Општина Битола - Одделение за урбанистичко планирање и заштита на животната 
средина, им соопштува на подолунаведените физички лица дека има Одговори од Комисијата 
за изработување на Извештај по јавната анкета за УП за село Нижеполе кои не можат да им се 
достават со лична достава на следните лица : 
 

           1. Јове Димитрија Талевски , ул. „Мит. Теодосиј Гологанов“ бр.37/1-5, 1000 Скопје  
 - Одговор по забелешка Бр. 08-467/9/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен на 
Јавна анкета на ден 12.05.2022 година  
 - Одговор по забелешка Бр. 08-467/10/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен на 
Јавна анкета на ден 12.05.2022 година 

- Одговор по забелешка Бр. 08-467/11/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен 
на Јавна анкета на ден 12.05.2022 година 

- Одговор по забелешка Бр. 08-467/12/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен 
на Јавна анкета на ден 12.05.2022 година, 

- Одговор по забелешка Бр. 08-467/13/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен 
на Јавна анкета на ден 12.05.2022 година, 

 
           2. Борис Јанкуловски, ул. „Игњат Атанасовски“ бр.51-15, 7000 Битола  

- Одговор по забелешка Бр. 08-467/14/22 од 25.05.2022 година, по анкетен лист доставен 
на Јавна анкета на ден 12.05.2022 година, 
 
Се повикуваат горенаведените лица до понеделник 25 јули 2022 година, да се јават во Општина 
Битола – Булевар ,,1-ви Мај“ бр.61, Одделение за урбанистичко планирање и заштита на 
животна средина - соба бр.17, секој работен ден од 07.30 – 15.30 часот, со цел да ги подигнат 
Одговорите. 
 
          ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ :  
Согласно член 84 став 6 и член 86 став 3 од Законот за општа управна постапка (,,Службен 
весник на РМ“ бр.124/15), доколку лицата не се јават во наведениот рок, ќе се смета дека 
доставата е уредна и негативните последици кои можат да настанат, ќе ги сносат самите лица. 
 
  
  

ОПШТИНА БИТОЛА 
Одделение за урбанистичко планирање 

и заштита на животната средина 
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С О Д Р Ж И Н А 
 
 

З А К Л У Ч О К за констатирање престанок 
на мандатот на Зоран Ѓоргиев член на Советот 
на Општината Битола ............................................. 1 
Р Е Ш Е Н И Е за избор на претседател и 
членови на Верификационата комисија ............... 2 
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член на  Советот на Општината Битола ............... 2 
П Р О Г Р А М А за измена и дополнување на 
Програмата за финансирање и изработка на 
урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година ............................ 3 
О Д Л У К А за давање согласност за 
склучување на Колективен договор на 
Општина Битола ...................................................... 4 
О Д Л У К А за давање согласност за 
склучување на договор за регулирање на 
меѓусебни права и обврски помеѓу Општина 
Битола и ПСК „Пелистер“ Битола......................... 5 
О Д Л У К А изменување на Одлуката за 
утврдување на висината на надоместокот за 
користење на земјиште во општа употреба за 
поставена урбана опрема и поставување на 
урбана опрема за која не може да се наплаќа 
комунална такса на територија на Општина 
Битола ....................................................................... 6 
О Д Л У К А за изготвување на Програма за 
изведување на спортско игралиште на КП 
бр.5798 КО Битола 1/2 ............................................ 7 
О Д Л У К А за изготвување на Програма за 
изведување на спортско игралиште на дел од 
КП 17573/1 во КО Битола 1 / 2 .............................. 8 
О Д Л У К А за дополнување на Одлуката за 
пренесување на право за тековно одржување 
на објектот за спорт од локално значење - 
Северна трибина на фудбалски стадион 
„Петар Милошевски“ во Битола ............................ 8 
О Д Л У К А за Дванаесетта измена и 
дополнување на Програмата за поставување 
на урбана опрема на јавни површини на 
подрачјето на Општина Битола ............................. 9 
ОДЛУКА за примање на донација спортска 
опрема и реквизити од страна на НАЛАС 
(Mрежа на националните асоцијации на 
локалните власти во Југоисточна Европа) ......... 10 
З А К Л У Ч О К за усвојување Локален 
здравствен акционен план за Роми на 
Општина Битола .................................................... 11 

О Д Л У К А за формирање интерсекторска 
група за родова еднаквост на општина Битола . 11 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Годишниот план за вработување во ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола за 2023 година ........ 12 
РЕШЕНИЕ за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал број на 
ученици во основните училишта на 
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РЕШЕНИЕ  за давање согласност за 
формирање на паралелки со помал број на 
ученици во средните училишта на подрачјето 
на Општината Битола за учебната 2022/2023 
година ..................................................................... 19 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Одлуката за линеарно зголемување на платите 
во ЈКП Водовод Битола ........................................ 21 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Одлуката за линеарно зголемување на платите 
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на КЈП Нискоградба Битола за потребите на 
Општина Битола .................................................... 24 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
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Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 
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