
ПЕТОК 24.06.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9  –  

 

СТР. 1

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина 
Битола за првиот квартал од 2022 година 

Се објавува Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општина Битола 
за првиот квартал од 2022 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 21.06.2022 година со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ) 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 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Кварталниот извештај за 

извршување на Буџетот на Општина 
Битола за првиот квартал од 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општина 
Битола за првиот квартал од 2022 година. 

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

Бр.09-116/3                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Одлуката за измена на 
распоредот на средствата на Буџетот на 

општина Битола за 2022 година 

Се објавува Одлуката за измена на распо-
редот на средствата на Буџетот на општина 
Битола за 2022 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола одр-
жана на 21.06.2022 година со продолжение 
на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 
излегува по потреба 

 
www.bitola.gov.mk 

 
Број 09, година LIII 
Петок, 24.06.2022 

Битола 
 

e-mail:bitola@t-home.mk 



  –  БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 24.06.2022 

 

СТР. 2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПЕТОК 24.06.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9  –  

 

СТР. 3

 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 
од Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр. 10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Градо-
началникот на Општина Битола, донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за изменување 
на Одлуката за прифаќање на донација во 
финансиски средства од Друштвото за 

производство, трговија и услуги 
КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Битола за изградба на нова детска 
градинка во АРМ  

Се објавува Одлуката за изменување на 
Одлуката за прифаќање на донација во фи-
нансиски средства од Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги КРОМБЕРГ & 
ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола 
за изградба на нова детска градинка во 
АРМ, донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 21.06.2022 
година со продолжение на ден 23.06.2022 
година. 

Бр. 08-681/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 22 и член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2002), член 7 од Законот за донации и за 
спонзорства во јавните дејности („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.47/06, 
86/08, 51/11, 28/14 и 153/15) 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 21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за прифаќање 
на донација во финансиски средства од 
Друштвото за производство, трговија и 

услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Битола за изградба на нова детска 

градинка во АРМ  

Член 1 
Во Одлуката за прифаќање на донација 

во финансиски средства од Друштвото за 
производство, трговија и услуги КРОМ-
БЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Битола за изградба на нова детска градинка 
во АРМ („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр.13/20), во членот 4 зборовите 
„30 месеци“ се заменуваат со зборовите „48 
месеци“.  

 
Член 2 

Се овластува и се задолжува Градона-
чалникот на Општина Битола, согласно оваа 
одлука, да го склучи анексот кон Договорот 
за донација со Друштвото за производство, 
трговија и услуги КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, заведен во 
Општина Битола под број 08-788/1 од 
10.09.2020 година, кој што е даден како 
Прилог 1 и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

Бр.09-116/5                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Одлуката за изменување 
на Одлуката за давање на донација во вид 
на финансиски средства на НУ Завод за 
заштита на спомениците на култура и 

мозеј – Битола за реализација на II фаза на 
проектот за презентирање на откриените 
археолошки наоди на локацијата пред 

Јени Џамија 
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Се објавува Одлуката за давање на дона-
ција во вид на финансиски средства на НУ 
Завод за заштита на спомениците на кул-
тура и музеј – Битола за реализација на II 
фаза на проектот за презентирање на от-
криените археолошки наоди на локацијата 
пред Јени Џамија, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
21.06.2022 година со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/2022) и член 22 точка 36 
од Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.10/2005, 
17/2008, 8/19 и 20/19) а во врска со член 7 
став 1, член 8 став 1 и член 10 став 1 алинеја 
1 од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности („Службен весник на РМ“ 
бр.47/2006, 86/2008, 51/11, 28/14 и 153/15), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година, 
донесе 

 О Д Л У К А 
за давање на донација во вид на 

финансиски средства на НУ Завод за 
заштита на спомениците на култура и 

мозеј – Битола за реализација на II фаза на 
проектот за презентирање на откриените 
археолошки наоди на локацијата пред 

Јени Џамија 

Член 1 
Со оваа одлука се дава донација во вид 

на финансиски средства на НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и 
музеј – Битола (во натамошниот текст: при-
мател на донацијата) во максимална вред-
ност од 1.351.000,00 денари, потребни за 
реализација на II фаза на проектот за 
презентирање на откриените археолошки 
наоди на локацата пред Јени Џамија, и тоа 
за изведба на застаклена настрешница на 
отворена археолошка сонда пред влезот на 
уметничката галеријата Јени Џамија на КП 

бр.8977 во КО Битола 3, 69.800,00 денари 
потребни за реализираните археолошки 
истражувања кои се јавија како потреба при 
реализација на проектот „Изградба на 
настрешници во функција на објект“, како и 
60.000,00денари потребни за означување на 
археолошките наоди на локација во Град-
скиот пазар каде се реализираше проектот 
„Изградба на настрешници во функција на 
објект“. 

 Точната вредност на првиот дел од 
донацџијата ќе биде утврдена по спроведу-
вање на постапка и склучување на договор 
за јавна набавка од страна на примателот на 
донацијата за работите од ставот 1 на овој 
член, за што примателот на донацијата ќе 
биде должен да достави до Општина Битола 
известување за вредноста на склучениот 
договор за јавна набавка додека за 
останатите два дела ќе бидат доставени 
фактури за плаќање.  

 
Член 2 

Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе 
се обезбедат од Буџетот на Општина Битола 
за 2022година, на ставката 464990 – Разни 
трансфери, Програма А0 - Совет на 
Општина Битола, а ќе се уплатат на 
сметката за донации која што примателот на 
донацијата ќе ја достави заедно со 
известувањето од член 1 став 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со НУ Завод 
за заштита на спомеиците на култура и 
музеј – Битола за донацијата која што е 
предмет на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

Бр. 08-681/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 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 
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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 Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување 
на висината на надоместок за користење 

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

наплаќа комунална такса на територија на 
Општина Битола 

Се објавува Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за утврдување на виси-
ната на надоместок за користење на земјиш-
те во општа употреба за поставена урбана 
опрема и поставување на урбана опрема за 
која неможе да се наплаќа комунална такса 
на територија на Општина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 21.06.2022 година со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр.09-116/5                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 36 и член 22 од За-

конот 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 21.06.2022 
година, со продолжение на ден 23.06.2022 
година, донесе 

О Д Л У К А 
изменување и дополнување 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 
Со оваа одлука се врши изменување и 

дополнување 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 („Службен гласник на Општина 
Битола“ бр. 9/13, 11/13, 13/18, 6/20 и 10/21). 

 
Член 2 

Корисникот на земјиштето во општа 
употреба за поставена урбана опрема со 
давателот на земјиштето во општа употреба 
за поставена урбана опрема (Општина 
Битола), по истекот на рокот за користење 
на земјиштето за поставената урбана опрема 
определен во договорот и анекс договорот 
склучува анекс договор во кој се 
предвидува дополнителен рок за користење 
на предметното земјиште од 1 (една) 
година. 

 
Член 3 

Анекс договор можат да склучат сите 
корисници на земјиште во општа употреба 
за поставена урбана опрема кои: 

– со Општина Битола имаат склучено 
договор и анекс договори за користење на 
земјиште во општа употреба за поставена 
урбана опрема за целиот претходен период,  

– го имаат подмирено надоместокот за 
користење на земјиштето во општа упо-
треба заклучно со 30.06.2022 година, со-
гласно Одлуката за утврдување на висината 
на надоместокот за користење на земјиште 
во општа употреба за поставена урбана 
опрема за која не може да се наплаќа 
комунална такса на територија на Општина 
Битола и согласно договорот за користење 
на земјиште во општа употреба за поставена 
урбана опрема и 

– ги исполнуваат условите утврдени 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 те-
риторија на Општина Битола и во договорот 
за користење на земјиште во општа упо-
треба за поставена урбана опрема. 
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При оценувањето на исполнетоста на 
условите од став 1 алинеи 1 и 2 од овој член 
се земаат предвид склучените договори и 
анекс договори и платените надоместоци од 
страна на правните претходници на сегаш-
ниот корисник на земјиштето во општа 
употреба. 

 
Член 4 

Рокот утврден во анекс договорите 
склучени согласно оваа одлука може да 
престане и пред неговото истекување 
доколку Општина Битола како давател на 
земјиштето во општа употреба донесе друга 
одлука со која на друг начин ќе го уреди 
статусот на поставената урбана опрема. 

 
Член 5 

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

Бр.09-116/7                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Одлуката за примање на 
донација за изработка на основен проект 
за градење на 35kV кабелски вод ТС 

110/35/10kV „Запад“ – ТС 35/10kV 
„Термо“ - Битола 

Се објавува Одлуката за примање на 
донација за изработка на основен проект за 
градење на 35kV кабелски вод ТС 
110/35/10kV „Запад“ – ТС 35/10kV „Термо“ 
- Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
21.06.2022 година со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација за изработка на 

основен проект за градење на 35kV 
кабелски вод ТС 110/35/10kV „Запад“ – ТС 

35/10kV „Термо“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола во 

својство на примател ја прима донацијата 
од “Аква инжинеринг – Скопје”, за 
изработка на основен проект за градење на 
35kV кабелски вод ТС 110/35/10kV “Запад” 
– ТС 35/10kV “Термо” – Битола. 

 
Член 2 

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

 
Член 3 

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

 
Член 4 

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

Бр.09-116/8                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 

Општина Битола за 2022 година 

Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 21.06.2022 година со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 94 став (4) од Законот 

за градежно земјиште („Службен Весник на 
РМ”бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 
142/16, 190/16 и „Службен Весник на РСМ” 
бр.275/19) и член 22 точка 9 од Статутот на 

Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола”бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измена и дополнување на Програмата 
за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Битола за 2022 

година 

Во Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општина Битола 
за 2022 година („Службен Гласник на 
Општина Битола“ бр.22/2021, 05/2022, 
07/2022 и бр.08/2022) се вршат измени и до-
полнувања во делот на Планирани расходи 
за реализација на Програмата за уредување 
на градежно земјиште за 2022 година и 
после извршените измени истите гласат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година 

 

ред. 
бр. 

шифра Извор на приходи 
Буџет  
2022 

I измени и 
дополнување 

II измени и 
дополнување (I 

Ребаланс) 

IV измени и 
дополнување 

1. 717137 
Надоместок за уредување на 
градежното земјиште 

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 

2. 713311 Данок на промет на недвижности 66.000.000,00 60.400.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 

3. 741115 Дотации од ДДВ 104.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 100.153.614,00 

4. 742144 Донации од ЕУ 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 

5. 713111 Данок на имот од физички лица 1.779.852,00 1.779.852,00 42.615,00 42.615,00 

6. 718138 
Надоместок за производство на 
електрична енергја од фосилни горива 

0,00 0,00 15.124.445,00 15.124.445,00 

ВКУПНО: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 203.243.831,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година 

 

Реден 
број 

Прог-
рама 

Буџет Ставка 
Планирани 
работи за 
изведување 

Буџет 
2022 

I измени и 
дополнување 

II измени и 
дополнување (I 

Ребаланс) 

III измени и 
дополнување 

IV измени и 
дополнување 

1. ЈД0 
Основен 
буџет 

482120 
Изградба на 
улици, патишта 
и автопати 

36.329.321,00 37.559.321,00 15.572.819,00 15.572.819,00 15.572.819,00 

1.1    

дел од 
ул.„Крушевска 
Република“ во 
АРМ 

19.200.000,00 19.116.000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2    
Локален пат за 
с.Дихово 

5.697.913,00 5.639.044,00 5.639.044,00 5.639.044,00 5.639.044,00 

1.3    
ул.„Стара 
Чешма“ 

3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 3.460.906,00 

1.4    ул.„16-та“ 5.000.000,00 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 

1.5    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

2.970.502,00 2.970.502,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

          

2. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482320 

Изградба на  
с-ми за одведу-
вање ипречисту-
вање на отпадни 
води 

2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 

2.1    ул.„16-та“ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

2.2    

Секундарна 
мрежа за 
колектор 
Б.чешма-Ц.петли 

0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 

2.3    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

         

3. РА 
Фосилни 
горива 

482320 

Изградба на с-
ми за 
одведување 
ипречистување 
на отпадни води 

10.235.538,00 10.235.538,00 12.182.430,00 12.182.430,00 13.282.430,00 

3.1    

Секундарна 
мрежа за 
колектор 
Б.чешма-Ц.петли 

7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

2,835.538,00 2,835.538,00 0,00 0,00 0,00 

3.3    
Колектор за 
с.Брусник 

0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 

3.4    

Фекална 
канализациона 
мрежа на ул. 
СТУ3 во АРМ 
Четврт 1 

0,00 0,00 2.482.430,00 2.482.430,00 2.482.430,00 

3.5    

Фекална и 
атмосферска 
канализациона 
мрежа на 
ул.„СТУ1“ во 
АРМ Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 

          

4. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482720 
Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

334.651,00 334.651,00 100.000,00 100.000,00 996.280,00 

4.1    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

334.651,00 334.651,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

4.2    ул.„Довлеџик“ 0,00 0.00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

4.3    
ул.„СРУ5“ во 
АРМ Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 453.109,00 
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4.4    
ул.„СТУ1“ во 
АРМ Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 443.171,00 

          

5. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482920 
Изградба на 
други објекти 

6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.260.649,00 

5.1    
Парк во Нова 
Битола 

6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

5.2    Парк „Симпо“ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.649,00 

         

6. ГД0 
Осно

венбуџет 
482820 

Изградба на 
капацитети во 
енергетиката 

3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 

6.1    

Изградба на 
трафостаница кај 
стадион под 
„Тумбе Кафе“ 

3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 3.875.000,00 

          

7. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 
Надзор над 
изградбата 

1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

          
    ВКУПНО I: 60.374.510,00 61.604.510,00 45.830.249,00 45.830.249,00 52.087.178,00 
          

8. ЈД0 
Основен 
буџет 

482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација 
на улици, 
патишта и 
автопати 

102.238.252,00 101.619.114,00 68.724.529,00 68.724.529,00 63.005.675,00 

8.1    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 

8.2    

Санација со 
гранитни плочки 
(Широк сокак и 
Стара чаршија) 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

8.3    
Санација на 
тротоари и улици 
со бехатон 

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

8.4    
Санација на 
коловози со 
тампон 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

8.5    

Санација на 
ударни дупки со 
асфалт и камена 
коцка 

4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

8.6    
Санација на 
коловоз со 
пластичен асфалт 

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

8.7    

Реконструкција 
на дел од коловоз 
заради лизгање 
на земјиште 
с.Ореово 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

8.8    
ул.„Македонска 
фаланга“ 

13.910.030,00 13.910.030,00 0,00 0,00 0,00 

8.9    
ул.„Цане 
Василев“ 

3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 3.950.591,00 

8.10    ул.„Кленовец“ 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

8.11    
Рехабилитација 
на ул.„28-ма“ 

1.617.674,00 1.367.974,00 1.367.974,00 1.367.974,00 1.367.974,00 

8.12    
Рехабилитација 
на ул.„Даме 
Груев“ 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

8.13    
Рехабилитација 
на ул.„Вера 
Циривири Трена“ 

777.373.00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 

8.14    
Рехабилитација 
на 
ул.„Брегалница“ 

1.489.449.00 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 
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8.15    
Рехабилитација 
на ул.„Штипска“ 

1.011.820.00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 

8.16    
Рехабилитација 
на ул.„Христо 
Узунов“ 

2.710.226.00 2.301.542,00 2.301.542,00 2.301.542,00 2.301.542,00 

8.17    
Рехабилитација 
на ул.„Бранислав 
Нушиќ“ 

518.219.00 380.090,00 380.090,00 380.090,00 380.090,00 

8.18    

Банкини со коцка 
на локален пат 
с.Трново- с. 
Магарево 

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

8.19    

Банкини со коцка 
на локален пат за 
сТрново-
с.Магарево II 
фаза 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

8.20    
Реконструкција 
на локален пат за 
с.Брусник 

4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3.900.000,00 

8.21    

Реконструкција 
на коловозот на 
мостот на р. 
Драгор кај 
Безистенот 

5.000.000,00 4.177.200,00 4.177.200,00 4.177.200,00 4.177.200,00 

8.22    

Реконструкција 
со доградба на 
локален пат за 
с.Буково 

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 281.146,00 

8.23    
Реконструкција 
на коловоз на 
ул.„7-ми Јули“ 

7.503.000,00 7.503.000,00 0,00 0,00 0,00 

8.24    

Реконструкција 
на коловоз на ул. 
„Наум 
Наумовски 
Борче“ 

11.481.555,00 11.481.555,00 0,00 0,00 0,00 

8.25    

Девијација на 
коловозот на 
мостот на 
р.Драгор на 
ул.„Довлеџик“ 

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

         

9. ЈДО Донации 482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација 
на улици, 
патишта и 
автопати 

3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 

9.1    

Реконструкција 
на коловоз на 
ул.„Струшка“ и 
ул.„Сутјеска“ 

3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 3.198.570,00 

          

10. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482330 

Реконструкција 
на с-ми за 
одведување и 
пречистување 
на отпадни води 

26.536.299,00 24.748.225,00 25.842.797,00 25.842.797,00 24.235.480,00 

10.1    
Машинско 
чистење на 
канали 

1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

10.2    
Чистење на 
корито на 
р.Драгор 

1.500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

10.3    
Санација на 
решетки и 
сливници 

2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
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10.4    
ул.„Македонска 
Фаланга“ 

1.796.860,00 1.796.860,00 200.602,00 200.602,00 200.602,00 

10.5    
ул.„Цане 
Василев“ 

2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 

10.6    
Септичка јама и 
дренажа во ОУ 
во с.Црнобуки 

699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 

10.7    
Канализационен 
приклучок на ОУ 
во с.Крклино 

77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 

10.8    ул.„Солунска“ 7.452.597,00 7.452.597,00 7.452.597,00 7.452.597,00 5.845.280,00 

10.9    
Реконструкција 
на каналот во 
АРМ 

6.299.970,00 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 

10.10    
ул.„Стара 
чешма“ 

309.170,00 309.170,00 0,00 0,00 0,00 

10.11    

Дренажа на 
ул.„Наум 
Наумовски 
Борче“ 

2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

10.12    

Реконструкција 
на атм. канализа-
циона мрежа 
околу ОУ„Коле 
Канински“ 

0,00 2.169.560,00 2.169.560,00 2.169.560,00 2.169.560,00 

10.13    

Реконструкција 
на атм. 
канализациона 
мрежа и дренажа 
околу спортска 
сала во 
СОУ„Таки 
Даскалот“ 

0,00 454.964,00 454.964,00 454.964,00 454.964,00 

          

11. ЈИ0 Донации 482330 

Реконструкција 
на с-ми за 
одведување и 
прочистување 
на отпадни води 

2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 

11.1    

Реконструкција 
на канализа-
циоона мрежа на 
ул.„Струшка“ и 
ул.„Сутјеска“ 

2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 2.424.587,00 

          

12. РА 
Фосилни 
горива 

482330 

Реконструкција 
на с-ми за 
одведување 
ипречистување 
на отпадни води 

1.036.587,00 1.036.587,00 2.942.015,00 2.942.015,00 2.942.015,00 

12.1    
ул.„Стара 
чешма“ 

1.036.587,00 1.036.587,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 

12.2    
ул.„Македонска 
Фаланга“ 

0,00 0,00 1.596.258,00 1.596.258,00 1.596.258,00 

          

13. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482730 

Реконструкција 
на капацитети 
за водоснабду-
вање 

4.482.204,00 5.378.644,00 6.034.698,00 6.212.815,00 5.885.671,00 

13.1    

Реконструкција 
на водоводна 
мрежа и куќни 
приклучоци 
ул.„Цане 
Василев“ 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.345.527,00 2.345.527,00 2.345.527,00 

13.2    ул.„Солунска“ 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.155.060,00 
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13.3    

Реконструкција 
на водоводна 
мрежа под 
мостот на 
р.Драгор кај 
Безистенот 

0,00 896.440,00 1.206.967,00 1.206.967,00 1.206.967,00 

13.4    
Девијација на 
водоводна линија 
во с. Логоварди 

0,00 0,00 0,00 106.614,00 106.614,00 

13.5    

Девијација на 
водоводна линија 
во с.Г. Оризари 
у. „8-ми 
Септември“ 

0,00 0,00 0,00 71.503,00 71.503,00 

          

14. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482930 
Реконструкција 
на други објекти 

26.612.000,00 21.292.772,00 21.592.772,00 21.414.655,00 18.964.655,00 

14.1    
Услуга од 
градежни 
машини 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 

14.2    

Градежно-
занаетчиски 
работи заедно со 
градежни 
материјали 

8.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 

14.2    

Санација и 
реконструкција 
на други објекти 
и инсталации при 
хитни и 
неодложни 
активности 

0,00 0,00 2.000.000,00 1.821.883,00 1.821.883,00 

14.3    

Реконструкција 
на пет 
железнички 
премини 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

14.4    
Ограда околу 
игралиштето во 
с.Лажец 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

14.5    
Санација на 
тоалети во ОУ во 
с. Кременица 

112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 

14.6    

Реконструкција 
на спортски 
терен во 
Брусничка 
населба 

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 50.000,00 

14.7    

Санација на 
фасада и тавани 
во Спортска сала 
Боро Чурлевски 

6.000.000,00 4.680.772,00 4.680.772,00 4.680.772,00 4.680.772,00 

14.8    

Адаптација на 
мајчин дом (дел -
учество на 
Општина Битола) 

3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 

14.9    

Студија за 
утврдување на 
состојбата на 
седум челични 
мостови на 
р.Драгор 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

14.10    

Реконструкција 
на планинар-
скиот дом на 
Копанки 

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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14.11    

Реконструкција 
на јама за 
животни во с. 
Лажец 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

          

15. ГД0 
Основен 
буџет 

482830 
Реконструкција 
на капацитети 
во енергетиката 

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

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

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

15.2    

Санација на 
радијаторско 
греење и котлара 
во Спортска сала 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

          

16. ЕА 
Основен 
буџет 

480190 
Купување на 
друга опрема 

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

16.1    

Столчиња за 
фудбалска 
трибина Тумбе 
Кафе 

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 

          

17. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 
Надзор над 
реконструк-
цијата 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

    ВКУПНО II: 197.028.499,00 190.198.499,00 161.259.968,00 161.259.968,00 151.156.653,00 

          
    ВКУПНО I+II: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 207.090.217,00 203.243.831,00 

 
2.Оваа Програма влегува во сила наредниот ден по објавување во „Службен гласник на 

Општината Битола“. 

Бр.09-116/9                               ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Програмата за измени на 

Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2022 до 

2024 година 

Се објавува Програмата за измени на 
Програмата за развојни планови на 
Општина Битола за периодот од 2022 до 
2024 година, донесена на седницата на 

Советот на Општината Битола одржана на 
21.06.2022 година со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 21 и член 29 од 

Законот за буџетите (,,Службен весник на 
РМ“ бр.64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 
180/11, 171/12 и 192/15) и член 70 од 
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 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година, донесе 
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ПРОГРАМА 
 за измени на Програма за Развојни 

планови на Општина Битола за периодот 
од 2022 до 2024 година 

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

Програмата започнува со реализација во 
2022 г., а плановите опфатени со неа имат 
рок за реализрање во наредните 3 години, 
поточно заклучно со 2024 година. Плани-
раните средства на оваа тригодишна раз-
војна програма изнесуваат 709.487.854,00 
денари .(Прилог 1- составен дел на оваа 
програма) 

Средствата во висина од 232.723.116,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2022год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

Средствата во висина од 316.301.538,00 
денари се определени од буџетот на Опш-
тина Битола за 2023год. и се распределуваат 
на начин како што претходно потенциравме 
во Прилог 1. 

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

Во JDL програмата за Изградба и рекон-
струкција на улици и локални патишта 
(Реконструкција ул. „Солунска“), во 2022 
година се планираат дополнителни 
2.392.666,00 денари, заради анекс кон 
договорот за зголемени количини по одре-
дени позиции од предмерот во договорот.  

Во ЈД програмата за Изградба и рекон-
струкција на улици и локални патишта се 
додаваат две нови програми и тоа JDT 
(Изградба на улица „СТУ1 во АРМ 
Четврт 1 “) и JDD (Изградба на улица 
„СРУ5 во АРМ Четврт 1), а средствата за 
реализација се распределени во две години 
прикажани во Прилог 1. 

Во КАМ програмата за Културно тво-
рештво и манифестации (Капитални трошо-
ци) (Партерно уредување на офицерски 
дом) во 2023 година се дообезбедуваат 

уште 5.224.430,00 денари заради реализа-
ција на II-та фаза од партерното уредување 
на Офицерски дом. 

Во КАR програмата за Културно тво-
рештво и манифестации (Капитални тро-
шоци) (Набавка транспорт и монтажа на 
канделабри) во 2023 година се дообезбе-
дуваат уште 1.664.000,00денари заради реа-
лизација на II-та фаза од електриката како 
дел од партерното уредување на Офицерски 
дом. 

Динамиката на реализацијата на целата 
програма , со утврдување на приоритет за 
реализација ја утврдува Градоначалникот и 
Комисијата за јавни и комунални дејности, 
а ја реализира Одделението за комунални 
дејности и уредување на градежното зем-
јиште при Секторот за урбанизам, прос-
торно планирање и заштита на животната 
средина, комуналните дејности и уредување 
на градежното земјиште на Општина 
Битола. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот, Комисијата за 
јавни и комунални дејности и Одделението 
за комунални дејности и уредување на 
градежното земјиште при Секторот за урба-
низам, просторно планирање и заштита на 
животната средина, комуналните дејности и 
уредување на градежното земјиште на 
Општина Битола.  

Оваа Програма влегува во сила наред-
ниот ден по објавување во „Службен Глас-
ник на Општината Битола“, а ќе се приме-
нува до крајот на наредната годината, 
односно до донесување на наредната 
Програма за Развојни планови, и ќе се 
објави во „Службен гласник на Општината 
Битола“. 

Бр.09-116/10                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 
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ПРИЛОГ 
 

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ  
од 2022 до 2024 година 

Ред. 
бр. 

Име на 
буџетска 
програма 

Име на 
развојна 
програма 

Планирани работи за изведување 
Износ за 2022 

во ден 
Износ за 

2023во ден 
Износ за 2023 

во ден 

 
JD 

 
Изградба и реконструкција на улици и 
локални патишта    

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

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

3  JDB 
Реконструкција на мостот на р.Курделец на 
улица „Довлеџик“ 

10.378.100,00 0,00 0,00 

4  JDM 
Реконструкција на локален пат с.Трново-
с.Магарево 

9.681.076,00 0,00 0,00 

5  JDK 
Реконструкција на улица „Булевар 1-ви 
Мај“ 

1.703.553,00 7.062.267,00 0,00 

6  JDL Реконструкција на улица „Солунска “ 13.094.636,00 0,00 0,00 

7  ЈDV Изградба на ул.„СТУ3“ во АРМ 1.000.000,00 11.044.921,00 0,00 

8  JDG Изградба на улици во с.Логоварди 7.079.336,00 0,00 0,00 

9  JDR Реконструкција на улица „2-ри Август“ 2.905.813,00 0,00 0,00 

10  JDE 
Изградба на дел од улица „Крушевска 
Република“ 

13.116.000,00 6.000.000,00 0,00 

11  JDF 
Реконструкција на улица „Македонска 
Фаланга“ 

7.910.030,00 6.000.000,00 0,00 

12  JDJ Реконструкција на улица „7-ми Јули“ 3.503.000,00 4.000.000,00 0,00 

13  JDP 
Реконструкција на улица „Наум Наумовски 
Борче“ 

5.481.555,00 6.000.000,00 0,00 

14  JDT Изградба на ул.„СТУ1“ во АРМ Четврт 1 100.000,00 4.128.240,00 0,00 

15  JDD Изградба на ул.„СРУ5“ во АРМ Четврт1 353.720,00 4.230.077,00 0,00 

       

 КА 
 

Културно творештво и манифестации 
(капитални трошоци)    

14  КАM Партерено уредување околу Офицерски дом 6.415.570,00 5.224.430,00 0,00 

15  КАR 
Набавка, транспорт и монтажа на 
канделабри 

2.336.000,00 1.664.000,00 0,00 

       

 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

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

17  LAВ 
Изградба на мултифункционален спортски 
комплекс 

500.000,00 105.650.000,00 78.350.000,00 

       

 GD  Енергетика    

18  GDA Гасификација на Општина Битола 0,00 58.000.000,00 71.863.200,00 

       

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

   

19  VAA Изградба на детска градинка во АРМ 29.839.407,00 30.000.000,00 0,00 

       

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

   

20  JIM 
Реконструкција на атмосферска 
канализациона мрежа на ул„Довлеџик“ 

2.100.000,00 0,00 0,00 

21  JIV 
Изградба на атмосферска канализациона 
мрежа на ул.„СТУ3“ во АРМ 

287.660,00 1.500.000,00 0,00 

22  JIA 
Реконструкција на канализациона мрежа на 
ул.„2-ри Август“ 

650.000,00 0,00 0,00 
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23  JIS 
Реконструкција на фекална канализациона 
мрежа на ул.„Булевар 1-ви Мај“ 

3.588.995,00 0,00 0,00 

       

 JG  
Изградба и реконструкција на системи за 
водоснабдување 

   

24  JGM 
Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул„Булевар 1-ви Мај“ 

3.000.000,00 2.937.733,00 0,00 

25  JGA 
Реконструкција на водоводна мрежа на 
ул.„2-ри Август“ 

1.074.387,00 0,00 0,00 

       

 WA  
Изградба на други објекти (Противпожарна 
заштита) 

   

26  WAA 
Изградба на објект на противпожарна 
единица во АРМ 

500.000,00 20.000.000,00 10.250.000,00 

       

   Вкупно по години: 232.723.116,00 316.301.538,00 160.463.200,00 

Се вкупно: 709.487.854,00 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за животна 

средина за 2022 година 

Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за животна 
средина за 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 21.06.2022 година со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 2 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола” бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година, донесе 

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

за животна средина за 2022 година 

Во Програмата за животна средина за 
2022 година се врши измена во Прегледот 
на потребните финансиски средства соглас-
но усвоената Програма. 

Во поглавие број 1 став 4 Изработка на 
ЛЕАП согласно чл.61 од Законот за жи-
вотна средина се зголемуваат предвидените 
финансиски средства 400.000,00 денари со 
нови 72.000,00 денари за истите во табе-
ларниот приказ - Преглед на потребните 
финансиски средства, согласно Планирана 
програма во точка 2 се планираат 472 000 
денари. 

Додека во поглавието број 4 Заштита на 
почви и уредување на зелени површини  

– Планираните финансиски средства за 
субвенционирање на колективни згра-
ди за уредување на дворните места се 
намалуваат од 1.000.000,00 денари на 
928.000,00 денари и истите се прика-
жани во табеларниот приказ – Преглед 
на потребните финансиски средства,  

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Во текот на годината, Годишната Про-

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

За реализација на оваа Програма е задол-
жена Комисијата за заштита на човековата 
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средина при Советот на Општина Битола и 
Одделението за урбанистичко планирање и 
заштита на животната средина на Општина 
Битола, 

Програмата за измена и дополнување на 
Програмата ќе биде објавена во Службен 
Гласник на Општина Битола; 

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

  

Прилог: 
– Табеларен приказ на потребните фи-

нансиски средства согласно Измената на 
усвоената Програма за заштита на живот-
ната средина за 2022 година. 

Бр.09-116/11                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 

 
 

 Програма за животна средина Буџет: 1.572.000,00 денари 
1. Изработка на Зелен Катастар 500.000,00 денари 
2. Изработка на ЛЕАП 472.000,00 денари 
3. Ажурирање на Кастар на загадувачи 25.000,00 денари 
4. Катастар на загадувачи 175.000,00 денари 

5. 
Услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници 
и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Битола 

400 000,00 денари 

 Субвенции Буџет: 4.928.000,00 денари 
1 Субвенционирање на набавка на велосипеди 1 000 000,00 денари 
2 Субвенционирање на енергетска ефикасност 3 000 000,00 денари 

4 
Субвенционирање на колективни згради за уредување на 
дворните места 

928.000,00 денари 

 Капитални 1 500 000,00 денари 
1 Набавка на опрема за видео наздор 1 500 000,00 денари 
 Вкупен буџет 8 000 000, 00 денари 
 
 
 
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 Програмата за измена и 

дополнување на Програмата за 
финансирање на изработка на 

Урбанистички планови на подрачјето на 
Општина Битола во 2022 година 

Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програмата за финан-
сирање на изработка на Урбанистички 
планови на подрачјето на Општина Битола 
во 2022 година, донесена на седницата на 

Советот на Општината Битола одржана на 
21.06.2022 година со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22, став 1 точка 1 и 

член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (,, Службен весник на 
Р.М.’’ бр. 05/02), член 40 од Законот за 
урбанистичко планирање (,, Службен 
весник на РСМ’’ бр. 32/20) 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 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
за изменување и дополнување на 

Програмата за финансирање на изработка 
на урбанистички планови на подрачјето на 

Општина Битола во 2022 година 

Во Програмата за финансирање на изра-
ботка на урбанистички планови на под-
рачјето на Општина Битола во 2022 година 
се врши изменување и дополнување и тоа: 
Во Tочката Програмски задачи – Изра-
ботка на урбанистички планови за села 
се додаваат :  

УП за село Трново 
УП за село Магарево 
УП за село Кравари 
УП за село Логоварди 
УП за село Поешево 
УП за село Раштани 
УП за село Крклино 
 
Во Програмата за финансирање на изра-

ботка на урбанистички планови на под-
рачјето на Општина Битола во 2022 година 
се врши изменување и дополнување и тоа: 
Програма Ф1 Изработка на урбанис-
тички планови за села – Документациона 
основа се додаваат :  

УП за село Трново 
УП за село Магарево 
УП за село Кравари 
УП за село Логоварди 
УП за село Поешево 
УП за село Раштани 
УП за село Крклино 
 
Програмата влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/12                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
ПС-ОН Битола во текот на второ полугодие 

од 2021 година 

Се објавува Информацијата за безбед-
носната состојба на подрачјето на ПС-ОН 
Битола во текот на второ полугодие од 2021 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
21.06.2022 година со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 25 став 1 од Законот 

за полиција („Сл. Весник на РМ“ 
бр.114/2006....64/2018 и „Сл.Весник на 
РСМ“бр.294/2021 и 89/2022) 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 21.06.2022 година со продолжение на 
ден 23.06.2022 година, донесе 

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

безбедносната состојба на подрачјето на 
ОС-ОН Битола во текот на второ полугодие 

од 2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за без-
бедносната состојба на подрачјето на ОС-
ПН Битола во текот на второто полугодие 
од 2021 година. 

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

Општината Битола“. 

Бр.09-116/13                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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” 
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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 „Крсте Петков 

Мисирков“с.Бистрица - Битола за 2023 
година  

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Годишниот план за вработување во 
ОУ „Крсте Петков Мисирков“с.Бистрица - 
Битола за 2023 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 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 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година, донесе 

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

за вработување во ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“с.Бистрица - Битола за 2023 

година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-133/1 од 
08.06.2022 год. на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“с.Бистрица - Битола за 2023 
година. . 

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

Бр.09-116/14                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 „Елпида Караманди“ - 

Битола за 2023 година  

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Годишниот план за вработување во 
ОУ „Елпида Караманди“ - Битола за 2023 
година, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 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 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година, донесе 

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

за вработување во ОУ „Елпида 
Караманди“ - Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-257/2 од 
06.06.2022 год. на ОУ „Елпида Караманди“ 
- Битола за 2023 година. . 

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

Бр.09-116/15                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 



  –  БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 24.06.2022 

 

СТР. 20 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

формирање на работна група која ќе 
работи на Велосипедската инфраструктура 

во Општина Битола 

Се објавува Решението за формирање на 
работна група која ќе работи на Велоси-
педската инфраструктура во Општина 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на работна група која ќе 

работи на Велосипедската инфраструктура 
во Општина Битола 

1. Се формира работна група која ќе 
работи на Велосипедската инфраструктура 
во Општина Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВААТ следните членови 
на работнота група: 

Славчо Димовски – архитект, советник 
за урбанизам при Општина Битола 

Благојче Богдановски – м-р самостоен 
инспектор во МВР Битола 

Горанче Мицевски – командир на ПС за 
БПС Битола 

Валентин Трифунова – совентник, 
превоз во патен сообраќај во комунално 
одделение при Општина Битола 

Виктор Ивановски, советник во кому-
нално одделение при Општина Битола 

Валентино Јанакиевски, помлад сора-
ботник електрична инфраструктура во 
комунално одделение при Општина Битола 

Митре Атанасовски, помлад соработник 
за електрична инфраструктура во ЕР при 
Општина Битола 

Јасмина Буневска Талевска, советник 
во Советот на Општина Битола 

Алмир Адемовски, советник во Советот 
на Општина Битола 

Жанета Ангелевска, советник во Сове-
тот на Општина Битола 

Томе Кукановски, вработен во Јавно 
претпријатие за урбанистичко, планирање, 
проектирање и инженеринг Битола  

 
3. Мандатот на членовите на работната 

група ќе трае до завршување на мандатот на 
Советот на Општина Битола. 

4. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“.  

Бр.09-116/16                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Комисија за еднакви можности помеѓу 

жените и мажите при Советот на 
Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување членови во Комисија за еднакви 
можности помеѓу жените и мажите при 
Советот на Општината Битола при Советот 
на Општината Битола, донесено на седни-
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цата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на членови 
во Комисија за еднакви можности помеѓу 

жените и мажите при Советот на 
Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
еднакви можности помеѓу жените и мажите 
при Советот на Општината Битола – 
Марица Тодоровска, а се именува – Марта 
Ѓоргиевска. 

 
 
2. Решението влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/17                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 член во 
Управен одбор на КЈП 
„Нискоградба“Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Управен одбор на 
КЈП „Нискоградба“Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 21.06.2022 година, 
со продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа на член 17 од Законот за 
јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управен одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Марија Гацовска 
 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Борче Домазетовски – м-р по стратешки 

менаџмент, од Битола ул.„нас.Кланица” 
бр.1/14 

 
3. Заклучокот влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/18                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП 
„Нискоградба“Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Надзорен одбор на 
КЈП „Нискоградба“Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Бито-
ла, одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Надзорен одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ лицата  
Леонида Чолаковски и Катерина Нечов-

ска Искова 
 
2. СЕ ИМЕНУВААТ лицата:  
Георгина Ружин – дипл.економист од 

Битола ул. „Панде Николов” бр.32 
Благој Ристевски – дипл.економист од 

Битола с.Долно Оризари 
 
3. Заклучокот влегува во сила наредниот 

ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/19                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 член во 
Управен одбор на ЈКП „Водовод“Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Управен одбор на 
ЈКП „Водовод“ Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

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

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Емилија Јошевска 
 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Виктор Чурлиновски – индустриски 

менаџмент од Битола – Горно Оризари, 
ул.„Стара Чешма” бр.58 

Бр.09-116/20                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 



ПЕТОК 24.06.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9  –  

 

СТР. 23

 

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 член во 
Управен одбор на ЈППЈЛП Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Управен одбор на 
ЈППЈЛП Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 21.06.2022 година, со продолжение на 
ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 17 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 38/96...и „Службен Весник на 
РСМ” бр.89/22), член 36 од Законот за 
локалната 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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

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

Управен одбор на ЈППЈЛП Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето  
Христијан Тодоровски 
 
2. СЕ ИМЕНУВА лицето:  
Јулијана Кечевска – дипл.економист од 

Битола ул. „Михајло Андоновски” бр.2/43 
 
 
 
 

3. Заклучокот влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/21                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Нижеполе во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
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21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-1195/2018, КП бр.635 КО 

Нижеполе згр.бр.2 (А4-3) (Владимир 
Јовевски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/22                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-7265/2011, КП бр.395/14 КО 

Раштани згр.бр.1 (А1-1) (Колевска Јагода 
и Колевски Трајче) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/23                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-6519/2011, КП бр.433 КО 

Раштани згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-1) 
(Матовски Стевче и Матовски Љупчо) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/24                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-12307/2011, КП бр.673 КО 

Раштани згр.бр.1 (А4-3) (Маневска 
Благородна) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/25                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

 
 
Се објавува Одлуката за утврдување на 

потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
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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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-5115/2011, КП бр.2568/1 КО 

Кукуречани згр.бр.1 (А1-1) (Годевски 
Љубе) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/26                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-5079/2011, КП бр.1711 КО 

Кукуречани згр.бр.1 (А1-1) (Василевски 
Пеце) 

 
 
 



  –  БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 24.06.2022 

 

СТР. 28 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/27                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-9635/2011, КП бр.2067 КО 

Кукуречани згр.бр.5 (А1-1) и згр.бр.6 (А1-
1) (Лавчански Димче) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/28                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-10139/2011, КП бр.2169 КО 

Кукуречани згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А5-
4), згр.бр.3 (А5-4), згр.бр.4 (А5-4) и згр.бр.5 
(А5-4) (Грујовска Мирјана) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/29                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кукуречани во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на седни-
цата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кукуречани во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-2145/2016, КП бр.2091 и КП 

бр.2092 КО Кукуречани згр.бр.4(А1-1) 
(Талевски Борис) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/30                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Буково во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Буково во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-137/2018, КП бр.441/2 КО 

Буково згр.бр.1 (А5-4) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Ицо Христовски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/31                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Габалавци во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Габалавци во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Габалавци во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-2963/2016, КП бр.836 КО 

Габалавци згр.бр.2 (В5-1) (МПЦ-ОА-
Преспанско-Пелагониска Православна 
Епархија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/32                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кравари во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-1065/2018, КП бр.836 КО 

Кравари згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-4) 
(Јагода Тодоровска) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/33                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кравари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-1025/2018, КП бр.165 КО 

Кравари згр.бр.1 (А1-1) (Павле Васкоски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/34                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кравари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-359/2018, КП бр.189/9 КО 

Кравари згр.бр.2 (А1-1) (Гацовски Драги) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/35                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Кравари во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-5062/2011, КП бр.417/1 КО 

Кравари згр.бр.1 (А1-1) (Кочоски Димко) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/36                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Кравари во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Кравари во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-10415/2011, КП бр.175/8 КО 

Кравари згр.бр.2 (А5-4) (Стрезоски 
Божин) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/37                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Логоварди во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Логоварди во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-330/2018, КП бр.1485 КО 

Логоварди згр.бр.1 (А1-1) (Трајковски 
Илија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/38                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска 
документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и 
вклопување на бесправните објекти во идна 
урбанистичко планска документација: 

 
УП1 бр.27-5035/2011, КП бр.1405/5 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1) (Ќабил 
Дардовски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/39                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Бистрица во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Бистрица во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-4743/2011, КП бр.63/1 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.3 (А1-1) 
(Стезовски Богомир) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/40                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-9968/2011, КП бр.401/1 КО 

Крстоар згр.бр.1 (А1-5) (Гоце Јовановски) 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/41                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола” бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
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Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-9937/2011, КП бр.393 КО 

Крстоар згр.бр.1 (А1-5) (Гоце Јовановски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр. 08-681/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 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 Одлуката за утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крстоар во идна урбанистичко 
планска документација, донесена на 
седницата на Советот на Општина Битола 
одржана на 21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-9938/2011, КП бр.435 КО 

Крстоар згр.бр.1 (Г4-1) (Гоце Јовановски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/43                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вклопу-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Крстоар во идна урбанистичко планска 
документација, донесена на седницата на 
Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крстоар во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-2902/2016, КП бр.844 КО 

Крстоар згр.бр.1 (В5-4) (МПЦ-ОА 
Преспанско-Пелагониска Православна 
Епархија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општината Битола”. 

Бр.09-116/44                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на потреба за донесување на 
урбанистичко-планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 
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Се објавува Одлуката за утврдување на 
потреба за донесување на урбанистичко-
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново во идна урбанистичко план-
ска документација, донесена на седницата 
на Советот на Општина Битола одржана на 
21.06.2022 година.  

Бр. 08-681/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот 

за постапување со бесправно изградени 
објекти („Службен Весник на РМ” 
бр.23/11...174/21), член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ” 
бр.56/11...217/15) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола („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 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А 
за утврдување на потреба за донесување 
на урбанистичко планска документација 
со која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
УП1 бр.27-1143/2016, КП бр.254/2 КО 

Трново згр.бр.1 (А1-1) (Неби Сефедини) 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-116/45                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Одлуката одобрување на 

барање за финансиска поддршка и 
доделување на финансиски средства на 
Планинарски спортски клуб „ПЕЛИСТЕР“ 

Битола за програмски активности и 
создавање на услови за подобрување на 
планинарските и скијачките спортови 

Се објавува Одлуката одобрување на 
барање за финансиска поддршка и доде-
лување на финансиски средства на Плани-
нарски спортски клуб „ПЕЛИСТЕР“ Битола 
за програмски активности и создавање на 
услови за подобрување на планинарските и 
скијачките спортови, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на ден 21.06.2022 година, со продолжение 
на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 

Врз основа член 36 став 1 точка 10 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002), член 22 точка 36 и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/2005, 
17/2008, 8/19, 14/20, 19/20 и 5/21) и согласно 
Програмата за активностите во областа на 
спортот и младите во Општината Битола за 
2022 година („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 22/21), Советот на 
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Општината Битола на седницата одржана на 
ден 21.06.2022 година, со продолжение на 
ден 23.06.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
одобрување на барање за финансиска 
поддршка и доделување на финансиски 
средства на Планинарски спортски клуб 

„ПЕЛИСТЕР“ Битола за програмски 
активности и создавање на услови за 
подобрување на планинарските и 

скијачките спортови 

Член 1 
Со ова одлука се одобрува барањето за 

финансиска поддршка и доделување на 
финанси финансиски средства на Планинар-
скиот спортски клуб „ПЕЛИСТЕР“ Битола 
во висина од 3.800.000,00 денари за про-
грамски активности и создавање на услови 
за подобрување на планинарските и ски-
јачките спортови, согласно Програмата за 
активностите во областа на спортот и мла-
дите во Општината Битола за 2022 година и 
согласно Записникот за извршена евалуа-
ција бр. 08-666/1 од 20.06.2022 година и 
Извештајот за извршена евалуација бр. 08-
666/2 од 20.06.2022 година на Комисијата за 
поединечна евалуација на поднесени 
барања за финансиска поддршка. 

 
Член 2 

Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе 
се обезбедат од Буџетот на Општина Битола 
за 2022 година, од ставката 463120 – Транс-
фери до спортски клубови и фондации, 
Програма ЛО – Спорт и рекреација, а ќе 
уплатат на сметката на Планинарскиот 
спортски клуб „ПЕЛИСТЕР“ Битола. 

 
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да го потпише налогот за 
исплата на финансиските средства кои што 
се одобрени со оваа одлука. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

Бр.09-116/46                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.06.2022 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 Одлуката за давање во 
закуп со надоместок на недвижни ствари 
во сопственост на Општина Битола со 

електронско јавно наддавање 

Се објавува Одлуката за давање во закуп 
со надоместок на недвижни ствари во 
сопственост на Општина Битола со 
електронско јавно наддавање, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 21.06.2022 година, 
со продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 став (1) точка 10 

од Законот за локална самоуправа (“Служ-
бен весник на Република Македонија” 
бр.5/02), член 36, член 37 и член 38 од 
Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со ства-
рите во општинска сопственост (“Службен 
весник на Република Македонија” 
бр.78/15,..., и “Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.101/19 
и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(“Службен гласник на Општина Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20 и 19/20), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 21.06.2022 година, со 
продолжение на ден 23.06.2022 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
за давање во закуп со надоместок на 
недвижни ствари во сопственост на 
Општина Битола со електронско јавно 

наддавање 
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Член 1 
Со оваа Одлука на Советот на Општина 

Битола се даваат во закуп: 
– Киоск бр.3 со површина од 14,44 м2 

прибележан на КО 17573 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

– Киоск бр.7 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КО 17573 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

– Киоск бр.8 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КО 17573 во ИЛ бр.1 КО 
Битола 

– Задружен дом во село Кажани со 
површина која ќе се утврди со геодетски 
елаборат, кој се наоѓа на КП 712/1 КО 
Кажани, Имотен лист бр.539  

– Деловен простор со површина од 26,60 
м2, кој се наоѓа на ул.”Анести 
Пановски” бр.9/10 во Битола  

– Деловен простор со површина од 16 м2 
во село Бистрица, кој се наоѓа на КП 
бр.1154 КО Бистрица  
 
Надоместокот за закупнина на недвиж-

ните ствари што се даваат во закуп изнесува 
0,5% од проценетата вредност на нед-
вижната ствар и истата претставува почетна 
цена во постапката за електронско јавно 
наддавање. 

 
Член 2 

Се овластува градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со кој 
подетално ќе се регулира начинот на 
користење на објектите од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/47                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.06.2022 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 Одлуката за давање на 
согласност на намената на проектот 

„Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште од с.Логоварди до 

с.Оптичари – Општина Битола” 

Се објавува Одлуката за давање на сог-
ласност на намената на проектот ,,Инфра-
структура за пристап до земјоделско 
земјиште од с.Логоварди до с.Оптичари – 
Општина Битола”, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 21.06.2022 година, со продолжение на 
ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 и Член 36 став 1 

точка 1 , од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 
70 од Статутот на општината Битола 
(,,Службен гласник на општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со 
Јавниот повик бр.09/2022 година од Аген-
цијата за финансиска подршка во земјодел-
ството и руралниот развој, за доставување 
на барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска подршка на 
руралниот развој за 2022 година и мерката 
124.3 - Инфраструктура за пристап до земјо-
делско земјиште, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на согласност на намената на 
проектот ,,Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште од с.Логоварди до 

с.Оптичари – Општина Битола” 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот ,,Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште од 
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с.Логоварди до с.Оптичари, Општина 
Битола 

 
Член 2 

Се дава согласност на Општина Битола 
да достави барање за користење на средства 
од Програмата за финансиска подршка на 
руралниот развој за 2022 година до 
Агенцијата за финансиска подршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/48                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.06.2022 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 Одлуката за утврдување 
на приоритет на проект ,,Инфраструктура 
за пристап до земјоделско земјиште од 

с.Логоварди до с.Оптичари” 

Се објавува Одлуката за утврдување на 
приоритет на проект ,,Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште од 
с.Логоварди до с.Оптичари”, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 21.06.2022 година, 
со продолжение на ден 23.06.2022 година. 

Бр. 08-681/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
24.06.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Врз основа на член 22 и Член 36 став 1 
точка 1 , од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 
70 од Статутот на општината Битола 
(,,Службен гласник на општината Битола“ 
бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со 
Јавниот повик бр.09/2022 година од Аген-
цијата за финансиска подршка во земјодел-
ството и руралниот развој, за доставување 
на барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска подршка на 
руралниот развој за 2022 година и мерката 
124.3 - Инфраструктура за пристап до земјо-
делско земјиште, Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2022 година, со продолжение на ден 
23.06.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проект 

,,Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште од с.Логоварди до 

с.Оптичари” 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритетот 

на проектот ,,Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште од с.Логоварди до 
с.Оптичари, Општина Битола 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во 
,,Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден по објавувањето во ,,Службен гласник 
на Општината Битола“. 

Бр.09-116/49                     ПРЕТСЕДАТЕЛ 
23.06.2022 г.            на Советот на Општината 
Б и т о л а                   Габриела Илиевска 
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