
ПЕТОК 28.10.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 1

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

констатирање престанок на мандатот на 
Јасмина Буневска Талевска член на 

Советот на Општината Битола 

Се објавува Заклучокот за констатирање 
престанок на мандатот на Јасмина Буневска 
Талевска член на Советот на Општината 
Битола, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 4 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.05/02), 
член 8 од Изборниот законик - пречистен 
текст („Службен весник на Република 
Македонија“бр.40/06...99/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 26.10.2022 година, донесе 

 

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

Јасмина Буневска Талевска член на 
Советот на Општината Битола 

1. Се констатира престанок на мандатот 
на Јасмина Буневска Талевска член на 
Советот на Општината Битола, сметано од 
26.10.2022 година. 

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

Бр.09-166/3                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

претседател и членови на 
Верификационата комисија 

Се објавува Решението за избор на 
претседател и членови на Верификационата 
комисија, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) и член 9 од Деловникот 
на Советот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ 
бр.15/05), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 26.10.2022 
година, донесе 

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

Верификационата комисија 

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

 
Претседател: Ѓорѓи Ѓорѓиевски  
Членови:  
1. Елена Кромидаровска 
2. Петар Николовски 
3. Марта Ѓоргиевска 
4. Сашо Никовски 
 
2. Верификационата комисија, врз основа 

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

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето и ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

Бр.09-166/4                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

верификација на мандатот на член на 
Советот на Општината Битола 

Се објавува Одлуката за верификација на 
мандатот на членот на Советот на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 година, донесе 

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

Советот на Општината Битола 

Член 1 
Се верифицира мандатот на членот на 

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

 
Член 2 

Мандатот на новоизбраниот член на 
Советот ќе трае до крајот на мандатот на 
членовите на Советот на Општината 
Битола. 

 
Член 3 

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

Бр.09-166/5                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 Информацијата за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
ПС-ОН Битола во текот на првото 

полугодие од 2022 година 

Се објавува Информацијата за безбеднос-
ната состојба на подрачјето на ПС-ОН 
Битола во текот на првото полугодие од 
2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 година, донесе 

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

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

од 2022 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за без-
бедносната состојба на подрачјето на ПС-

ОН Битола во текот на прво полугодие од 
2022 година. 

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

Бр.09-166/6                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 

проширување на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2022 година 

Се објавува Одлуката за проширување на 
средствата на Буџетот на Општина Битола 
за 2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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 
распоредот на средствата на Буџетот на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Годишниот план за 
спречување на корупција и судирот на 
интереси на Општина Битола 2022/2023 

година 

Се објавува Годишниот план за спречу-
вање на корупција и судирот на интереси на 
Општина Битола 2022/2023 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на 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 
26.10.2022 година, донесе 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 
за спречување на корупцијата и судирот 

на интереси  

1. Вовед 
Корупцијата е еден од главните предиз-

вици и опасности за демократското опш-
тество и владеењето на правото, поради што 
нејзиното спречување и превенција е 
предуслов за добро управување и функцио-
нирање на институциите во согласност со 
Уставот, законите, меѓународните и нацио-
налните етички кодекси. Независноста, про-
фесионалноста и етичноста во извршува-
њето на надлежностите утврдени со закон, 
првенствено се гарантираат преку зајакну-
вање на интегритетот на институциите, 
односно преку зајакнување на системот на 

политики, стандарди и процедури воспос-
тавени од институциите. Општина Битола е 
посветена на одржување на високи правни, 
етички и морални стандарди, почитување на 
принципите на интегритет, објективност и 
непристрасност и со својот начин на работа 
се бори против корупцијата и судирот на 
интереси. 

Во Законот за спречување на корупцијата 
и судирот на интереси („Службен весник на 
РМ“ бр.12/2019) под корупција се подраз-
бира: „злоупотреба на функцијата, јавното 
овластување, службената должност или по-
ложба за остварување на корист, директно 
или преку посредник, за себе или за друг“, a 
„под судир на интереси се подразбира сос-
тојба во која службеното лице има приватен 
интерес што влијае или може да влијае врз 
непристрасното вршење на неговите јавни 
овластувања или службени должности“.  

Интегритетот и корупцијата се две спро-
тивставени појави, односно секое коруп-
тивно дејство подразбира кршење на инте-
гритетот. Интегритет е квалитет на дејству-
вање во согласност со општоприфатените 
морални вредности и норми во корист на 
јавниот интерес. 

Извештаите на Европската комисија за 
напредокот на Република Северна Македо-
нија, како и извештаите на други реле-
вантни организации континуирано укажу-
ваат на неповолните состојби во справу-
вањето со корупцијата. Истражувањата на 
перцепцијата на граѓаните покажуваат 
прифаќање на корупцијата како начин на 
живеење. Таа е длабоко и широко распрос-
транета во сите пори на општеството, што 
упатува на неопходноста од нејзино намалу-
вање, со стремеж кон нејзино искорену-
вање. 

Борбата против корупцијата не е еднос-
тавен процес, туку подразбира ангажман на 
целото општество и иницијативност на сите 
нивоа. Секој поединец има законска и 
морална обврска да се бори против коруп-
цијата. Ова не значи само препознавање на 
корупцијата и воздржување од коруптивни 
дејствија, туку и пријавување случаи кога 
постојат сомнежи за корупција. 

Усвојувањето и примената на антикоруп-
циски планови е во согласнпост со Нацио-
налната стратегија за спречување на 
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корупцијата и судирот на интереси за 
периодот 2021-2025 година. Годишниот 
план за спречување на корупцијата и су-
дирот на интереси е документ во кој се 
дефинирани надлежностите, областите, 
процесите и процедурите кои се ризични од 
аспект на појава на различни видови на 
корупција. Со него се предлагаат начини на 
управувањето со ризикот, односно начинот 
на негово намалување. Со примената на 
акциониот план, општината како единица за 
локална самоуправа го зајакнува својот 
капацитет за заштита, застапување и оства-
рување на јавниот интерес на локалната 
заедница. Со создавање на адекватен 
локален антикорупциски механизам ќе се 
обезбеди транспарентна работа на органите 
на локалната самоуправа, локалните јавни 
претпријатија, локалните јавни установи, 
единките корисници, како и транспарентно 
креирање и трошење на буџетот на општи-
ната. 

Годишниот план за спречување на коруп-
цијата и судирот на интереси на Општина 
Битола е документ кој го усвојува Советот 
на општината. Тој го опфаќа периодот од 
октомври 2022 година до октомври 2023 
година. Со реализација на неговите мерки и 
цели ќе се обезбеди подигање на довербата 
кон општинските органи, јавни служби и 
установи основани од општината, ефикасно 
користење на јавните ресурси, како и 
јакнење на демократијата и општествените 
вредности. 

 
2. Правни прописи и методологија 
Годишниот план за спречување на 

корупцијата и судирот на интереси на 
Општина Битола е изготвен согласно 
Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси („Службен весник на 
РМ“ бр.12/2019), Националната стратегија 
за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси 2021-2025 и Насоките за процена 
на ризик од институционална корупција на 
Државната комисија за спречување на 
корупцијата. Во насока на активно спречу-
вање на корупцијата, Општина Битола 
антикорупциската политика ја базира на 
следниве законски и подзаконски акти: 
Кривичниот законик, Законот за заштита на 
укажувачи („Службен весник на РМ“ 

бр.196/2015, бр.35/2018, бр.257/2020), 
Законот за лобирање („Службен весник на 
РМ“ бр.106/2008, бр.135/2011 и 
бр.122/2021), Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола („Службен весник на 
РМ“ бр.90/2009, бр.12/2011, бр.бр.188/2013 
и бр.192/2015), Кодексот на администра-
тивни службеници („Службен весник на 
РМ“ бр.183/2014). Во заложбите на меѓу-
народната заедница во борбата против 
корупцијата донесени се: Конвенцијата на 
Обединетите нации против корупција и 
Цивилната конвенција за спречување 
корупција. Република Северна Македонија 
ги има ратификувано овие меѓународни 
документи и истите претставуваат дел од 
домашното законодавство. 

 
3. Цели на годишниот план за 

антикорупција 
Годишниот акциски план за антико-

рупција се фокусира на реализација на шест 
цели преку кои ќе се намали системската 
осетливост на корупција во рамките на 
Општина Битола, и тоа: 

1. Зголемување на нивото на политичка 
одговорност и демонстрирана волја за борба 
против корупција; 

2. Спроведување на надлежностите на 
локалната самоуправа на законит, транспа-
рентен, етички, економичен, одговорен и 
ефективен начин; 

3. Јакнење на интегритетот и отчетноста, 
зголемување на транспарентноста и одго-
ворноста на вработените кон граѓаните, 
како и подобрување на ефикасноста во 
работењето; 

4. Јакнење на надзорните и контролните 
механизми, кои ја ограничат и спречат 
можноста за злоупотреба на службената 
положба за остварување на лична корист; 

5. Дигитализација во јавните служби; 
6. Еднаков третман кон граѓаните во 

добивањето на услуги од страна на опш-
тинската администрација; 

 
4. Начела и вредности на кои се 

темели годишниот план 
Годишниот план за спречување на коруп-

цијата и судирот на интереси на Општина 
Битола е превентивен антикорупциски 
механизам и механизам за воведување на 
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начелото за добро управување во работата 
на органите и службите на општината. Тој 
поаѓа од општо прифатените ризици на 
корупција кои се заеднички за јавниот 
сектор, а кои можат да се идентификуваат и 
на локално ниво. Станува збор за следниве 
појави: 

- Постоење на големи дискрециони 
овластувања во кои органот, службата, 
телото или службеникот донесува одредена 
одлука, односно отсуство на јасни, пре-
цизни и однапред утврдени услови, кри-
териуми и мерила за донесување на одлуки. 
Дискреционите овластувања во донесува-
њето на поединечни одлуки нужно мораат 
да постојат, но прашање е каков е нивниот 
карактер и на кој начин се ограничени. Со 
други зборови, ако тие овластувања не се 
ограничени и однапред познати на сите 
учесници во еден процес на донесување на 
одлука, тие можат лесно да доведат до 
корупција. 

- Отсуство на транспарентност во рабо-
тата. Корупцијата настанува во главно таму 
каде што не постојат можности таа да се 
открие. Како што отсуството на јавноста во 
работата е потенцијална причина за појава 
на корупција, така зголемувањето на јав-
носта во работењето е неопходна мерка за 
превенција на корупцијата. 

- Отсуство на одговорност за работата, 
која во себе може да содржи: отсуство на 
образложение за донесената одлука, отсуст-
во на преиспитување за донесената одлука, 
отсуство на извештаи за работењето, како и 
отсуство на морална, политичка, дисци-
плинска и прекршочна одговорност. 

- Отсуство на адекватен надзор и кон-
трола, без разлика дали таа доаѓа одвнатре 
или однадвор (од други органи, институции 
или од јавниоста). Начелно, не би требало 
да постои ниту една ситуација во која 
постапувањето на некој орган на власт не 
подлежи на нечиј надзор. Дури и најви-
соките органи на власта се наоѓаат во 
системот „проверка и рамнотежа“ кој 
произлегува од демократското начело на 
власта. Ако нема надзорен механизам или 
ако тој не е ефикасен, можностите дека ќе 
се појави корупција се зголемуваат. 

Вредности на кои се темели Годишниот 
план за спречување на корупцијата и 

судирот на интереси на општината, како и 
процесот на неговото усвојување, примена 
и пратење се истите оние вредности на кои 
се темели концептот на добро управување: 

- Одговорност : целокупниот систем на 
локална самоуправа, односно органите на 
локланата самоуправа, јавните служби, 
јавните претпријатија и другите корисници 
на средства од буџетот, како и граѓаните 
треба да бидат свесни за својата улога 
односно за својата одговорност во оствару-
вањето на целите на овој документ; 

- Транспарентност: со оглед на тоа дека 
јавноста во работењето се промовира како 
една од основните бариери за појава на 
корупција, целокупниот процес на усвоју-
вање, исполнување и реализација на годиш-
ниот план треба да е достапен до јавноста. 
Јавноста треба да го знае начинот на кој е 
усвоен овој документ, каков е статусот на 
мерките и активностите кои се содржани во 
него; 

- Партиципација, односно учество на 
граѓаните и локалната заедница. Иако носи-
тел на планот е општината и активностите 
предвидени во него треба да ги спроведат 
органите и службите на општината, ефек-
тите и резултатите на овој документ треба 
да ги почуствува целата локална заедница. 

- Ефикасност и ефективнмост: процесот 
на усвојување, примена и реализација на 
годишниот план за спречување на коруп-
цијата е потребно да се реализира со сите 
расположливи ресурси и капацитети, за да 
се добие максимален ефект, затоа што 
корупцијата и нејзините штетни последици 
се појави на кои тереба да се реагира 
ефикасно, брзо и одлучно. 

- Годишниот план за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси на 
Општина Битола ги одразува специфич-
ностите и потебите на општината како 
единица на локална самоуправа. 

5. Области кои се осетливи на 
корупција  

Активностите кои се предвидени со 
планот се многу конкретни, настанати како 
резултат на самопроценка на изложеноста 
на институцијата на ризиците за појава и 
развој на корупција. Дијагностицирани и 
селектирани се приоритетни области со кои 
би можело да се минимизираат ризиците од 
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корупција. При тоа, идентификувани се 
мерки за нивно надминување. Станува збор 
за следниве области: 

 
Област 1: Зајакнување на капацитетите 

на граѓанскиот надзор и 
контрола во процесот на 
планирање и реализација на 
буџетот на општината 

Цел 1.1: Воспоставен ефикасен систем 
на информирање и 
вклучување на јавноста во 
процесот на планирање и 
надзор на трошење на буџетот 
на општината 

 
Опис на област 1: Буџетот на општината 

е правен документ кој ги утврдува планот 
на приходите и расходите за една кален-
дарска година. Тој ја претставува една од 
најважните локални јавни политики и 
претставува основен инструмент за реали-
зација на проектите од значење за јавниот 
интерес на локалната заедница. Без добро 
испланиран, доволно транспарентен и 
оптимално контролиран буџет, се појавува 
ризикот од неадекватно трошење на 
буџетот, односно трошење кое не одговара 
на стварните потреби на локалната 
заедница. Во услови на лошо планирање, 
недоволна транспарентност и непостоење 
на екстерен надзор над трошењето на 
буџетот, се појавува можност од појава на 
ризици на корупција, чиј што заеднички 
именител е злоупотреба на јавните средства 
за различни приватни интереси, кои можат 
да бидат лични, групни или интереси на 
политички партии.  

Општина Битола континуирано настојува 
процесот на управување со локалниот буџет 
да биде отворен за јавноста, односно 
отпорен на ризиците од корупција, отпорен 
на постоење на дискрециони одлуки и на 
непланско и неадекватно трошење преку 
воведување на јавна расправа за локалниот 
буџет. Покрај јавните расправи, како една 
од најприфатените форми за вклучување на 
јавноста во изработката на локалниот буџет, 
се спроведуваат активности за подобро 
информирање на јавноста за буџетскиот 
циклус и детално известување за реализа-
цијата односно трошењето на јавните 

средства. Посебно влимание треба да се 
посвети на изввестување на граѓаните за 
состојбата на буџетот, и тоа на начин, 
форма и јазик кој ќе биде разбирлив на 
најширок можен круг на граѓани.  

 
Област 2: Јавни набавки/ планирање и 

спроведување на постапките 
Цел 2.1: Намалување и контрола на 

дискреционите овластувања 
при донесување на одлуки за 
видот на јавни набавки кој ќе 
биде распишан 

Цел 2.2: Зголемување на транспарент-
ноиста и контролата на 
набавките 

 
Опис на област 2: Јавните набавки, 

согласно нивната природа, перманентно се 
наоѓаат во фокусот на различни антикоруп-
циски јавни политики. Спречувањето на 
корупцијата и неправилностите во постап-
ките за јавни набавки често се наоѓа во 
колизија со барањата за зголемена ефикас-
ност на постапките, односно со зголему-
вањето на брзината на набавка на потреб-
ните добра и услуги. Барањата за обезбеду-
вање на конкуренција на пазарот овозмо-
жува намалување на потенцијалните коруп-
тивни влијанија. Со цел да се заштити 
јавниот интерес, да се добие најдобра 
вредност за јавните трошоци, да се обезбеди 
фер конкуренција во постапките за јавна 
набавка и правичен третмана на пону-
дувачите, потребно е да се постигне нај-
високо ниво на транспарентност на про-
цесите, зајакнување на капацитетите со 
квалификуван и обучен кадар за спрове-
дување на набавки, засилување на кон-
тролата и личниот интегритет на лицата 
вклучени во нивното спроведување. 

 
Област 3: Зајакнување на интерните 

механизми за контрола во 
организационите единици на 
општинската администрација 
(спроведување надзор) 

Цел 3.1: Спроведување на работните 
процеси на законит, одговорен 
и ефективен начин  
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Опис на област 3: Воведувањето на 
електронскиот систем за управување со 
работни процеси и документи (ДМС) 
овозможува оптимизација и дигитализација 
на работните процеси во институциите, 
како и воведување на унифицирано 
канцелариско и архивско работење. ДМС 
системот овозможува унифицирана работа 
на институциите согласно законската 
регулатива и максимално се спротиставува 
на коруптивното работење кое е 
овозножено со локални и периодични 
правила во работењето кои се надвор од 
законската регулатива. Системот 
овозможува генерирање на извештаи кои 
покажуваат дали одреден службеник ја 
завршил неговата работа, а во исто време 
ваквите податоци водат кон јасен траг за 
евентуални злоупотреби на службрената 
должност. Работењето во ДМС мора да се 
подржува и наградува бидејќи претставува 
основа за антикорупциско однесување и 
алатка за побрзо и поквалитетно давање на 
услугите кон граѓаните и заедницата. 
Зголемувањето на употребата на електрон-
ски системи за уравување со работни 
процеси и документација во институциите и 
бројот на дигитализирани процеси, води 
кон комплетно дигитално работење и 
намалување на можностите за коруптивно 
однесување. 

 
Област 4: Јакнење на алатките за 

отчетност и транспарентност 
во работењето – проактивна 
транспарентност 

Цел 4.1: Обезбедување на поголема 
видливост и достапност на 
информациите од работењето 
на општината 

Опис на област 4: Областа транспарент-
ност се однесува на политиките, активнос-
тите и мерките што општината ги презема 
да ги информира граѓаните за својата 
работа. Во време на лесно достапни 
можности за пласирање на информации или 
дезинформации, голема е можноста граѓа-
ните да се здобијат со погрешни сознанија 
во однос на работата на инстиуциите, како и 
во однос на корупцијата и она што таа го 
претставува. Општина Битола обезбедува 
пристап и можност на целокупната јавност 

да има увид во нејзиното работење. Тоа е 
овозможено преку транспарентно и 
навремено објавување на информации за 
нејзината работа. Притоа општината, ги 
користи и сите расположливи ресурси за 
споделување на информации и податоци во 
однос на корупцијата и мерките кои ги 
презема за да се спречи нејзината појава.  

 
Област 5: Постапување по пријави на 

укажувачи 
Цел 5.1: Потполна примена и пратење 

на прописите од областа на 
заштитата на укажувачите  

 
Опис на област 4: Со пријавите за 

сомнеж на корупција од страна на вра-
ботените (укажувачите) или корисниците на 
услугите се овозможува откривање и санк-
ционирање на потенцијалните случаи на 
корупција. Во исто време овој механизам 
има и превентивна улога, затоа што него-
вото постоење ги намалува потенцијалните 
коруптивни активности. Механизмите за 
пријави на сомнежи за корупција или други 
неправилности треба детално да се разгле-
даат за да се овозможи нивно функцио-
нирање. Покрај тоа, заштитата на укажува-
чите е посебен предизвик во оваа област, на 
кој што треба да се обрати посебно 
внимание. Оваа област е регулирана со 
Законот за заштита на укажувачи 
(„Службен весник на РМ“ бр.196/2015, 
бр.35/2018, бр.257/2020). Со годишниот 
план за сопречување на корупција треба да 
се зајакни механизмот за примена и 
пратење на Законот и интерниот акт, и тоа 
пред се преку известување на вработените 
за правата и обврските кои произлегуваат 
од правната рамка и воспоставување на 
задолжителен механизам за известување за 
примената на интерниот акт. 

Составен дел на годишниот план е 
акционен план во кој детално се разра-
ботени идентификуваните мерки со актив-
ности и индикатори. Важен момент за 
имплементација на Планот се ресур-
сите.Човечките ресурси се најважниот 
столб од аспект на очекуваните резултати. 
Јакнењето на интегритетот на човечките 
ресурси е клучна алатка за да се исполнат 
догорочните определби утврдени со 
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Националната стратегија за спречување на 
корупцијата и судирот на интереси 2021-
2025: највисоки етички вредности и 
интегритет, што на сите граѓани им 

овозможува еднаков пристап до одговорни 
и транспарентни институции и почитување 
на човековите права и слободи. 

 
 
 

 
ОБЛАСТ 1: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТОТ НА ГРАЃАНСКИОТ НАДЗОР И КОНТРОЛА НА 

ПРОЦЕСОТ НА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 

Цел 1.1: Воспоставен ефикасен систем на информирање и вклучување на јавноста во процесот на 
планирање и надзор на трошење на буџетот на општината 

 
Мерка Активност Надлежна 

организациона 
единица/назначено 
лице 

Рок на 
реализација 

Индикатор за 
исполнување 

Финансиск
и 
импликаци
и 

1.Воспоставување на 
обврска за адекватно 
вклучување на 
јавноста во процесот 
на планирање и 
припрема на буџетот 

1.Организирање 
на јавна расправа 
за планирање и 
подготовка на 
буџетот на 
општината за 2023 
година (буџетски 
форум) 
 
2.Истражување на 
приоритети на 
локалната 
заедница 
 
3.Систематизирањ
е, анализа и 
објавување на 
резултатите од 
вклучувањето на 
јавноста во 
процесот на 
планирање и 
припрема на 
буџетот за 2023 
година 
 

Сектор за 
финансиски 
прашања/одделение 
за буџетска 
координација/ 
раководител на 
одделение 

Октомври/ноемвр
и 2022 година 

1.Спроведени 
шест буџетски 
форумски 
сесии за 
подготовка на 
општинскиот 
буџет 
 
2.Јавно 
објавување на 
анализата за 
барањата на 
јавноста 

Има 
 
 
 
 
 
 
нема 

2.Планирање на 
буџетот на општината 
за 2023 година 
согласно јавно 
утврдените 
приоритетни области 

1.Планирање на 
буџетот согласно 
реалните потреби 

Сите релевантни 
организациони 
единици во 
општината/одделен
ие за буџетска 
координација 

Октомври/ноемвр
и 2022 

1.Доставени 
барања од 
организационит
е единици на 
општината со 
детално 
образложение 
на 
оправданоста 
на потребата 
 

нема 

3.Известување, 
транспарентност на 
трошењето на 
средствата планирани 

1.Воспоставување 
на обврска за 
редовно 
известување на 

1.Одделени за 
буџетска 
координација 
 

Континуирано 
 
 
 

1.Јавно 
објавување на 
квартали 
извештаи за 

Нема 
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со годишниот буџет јавноста за 
реализацијата на 
општинскиот 
буџет 

 
 
 
2.сите релевантни 
организациони 
единици во 
општината 

 
 
 
Март 2023 

реализација на 
буџетот 
 
 
2.Јавно 
објавување на 
извештаи за 
реализацијата 
на програмите 
со вклучување 
на индикатори 
на 
реализацијата 
на програмите 
и постигнати 
цели 
 

 
 
 
нема 

 
ОБЛАСТ 2: ЈАВНИ НАБАВКИ / ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ 
 
Цел 2.1: Намалување и контрола на дискреционите овластувања при донесување на одлуки за видот на 

јавни набавки кој ќе биде распишан 
Цел 2.2: Зголемување на транспарентноиста и контролата на набавките 
 
Мерка Активност Надлежна 

организациона 
единица/назначено 
лице 

Рок на 
реализација 

Индикатор за 
исполнување 

Финансиск
и 
импликаци
и 

1.Економично,ефикас
но и ефективно 
користење на 
средствата наменети 
за спроведување на 
постапки за 
доделување на 
договори за јавни 
набавки 

1.Реално 
проценување на 
вредноста на секој 
договор за јавна 
набавка со 
пресметување на 
вкупниот износ за 
реализирање на 
договорот, имајќи 
ги во предвид 
пазарните услови 
и секое 
евентуално 
зголемување на 
вредноста на 
договорот кои 
можат да се 
предвидат во 
моментот на 
проценка 

Сите релевантни 
организациони 
единици во 
општината/одделен
ие за јавни набавки 

10 јануари 2023 Спроведени 
постапки за 
доделување на 
договори за 
јавна набавка 
во рамките на 
проценетите 
средства 

има 

2.Зајакнување на 
капацитетите на 
лицата кои ги 
подготвуваат 
техничките 
спецификации 

1.Спроведување 
на обуки за 
примена на 
стандардите при 
подготовка на 
техничките 
спецификации и 
критериумите за 
утврдување на 
способност 
 

Сектор за 
финансиски 
прашања/одделение 
за јавни 
набавки/раководите
л на одделение 

континуирано Број на 
спроведени 
обуки годишно 

има 
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3.Спречување на 
влијание врз лицата 
кои ги подготвуваат 
техничките 
спецификации на 
постапките за набавка 
заради давање на 
предност на одредена 
фирма 

1.Пријавување на 
обиди за влијание 
врз лицата кои ги 
подготвуваат 
техничките 
спецификации на 
постапките за 
набавка до 
овластеното лице 
за прием на 
пријави од 
укажувачи 
 

Сите службени лица 
кои подготвуваат 
технички 
спецификации 

континуирано Број на 
доставени 
пријави до 
овластеното 
лице за прием 
на пријави од 
укажувачи 

нема 

4.Спречување на 
влијание врз 
членовите на 
комисиите за јавни 
набавки заради 
фаворизирање на 
одредена фирма 

1.Пријавување на 
обиди за влијание 
врз членовите на 
комисиите до 
овластеното лице 
за прием на 
пријави од 
укажувачи 

Сите службени лица 
назначени за 
членови на комисии 
за јавни набавки 

континуирано Број на 
доставени 
пријави до 
овластеното 
лице за прием 
на пријави од 
укажувачи 

нема 

 
ОБЛАСТ 3: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ИНТЕРНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛА ВО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ 
ЕДИНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА (СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДЗОР) 
 
Цел 3.1: Спроведување на работните процеси на законит, одговорен и ефективен начин 
 
Мерка Активност Надлежна 

организациона 
единица/назначено 
лице 

Рок на 
реализација 

Индикатор за 
исполнување 

Финансиск
и 
импликаци
и 

1.Зајакнување на 
механизмите за 
контрола на 
одвивањето на 
процесите во 
општината преку 
воведување на систем 
за електронско 
управување со 
работни процеси и 
документација (ДМС) 

1.Набавка на 
електронски 
систем за 
управување со 
работни процеси и 
документација 
 
 
 
 
 
2.Воведување на 
електронски 
систем за 
управување со 
работни процеси и 
документација 
 

Сектор за правно 
нормативни, 
административни и 
општи 
работи/помошник 
раководител на 
сектор 
 
 
 
Сите релевантни 
организациони 
единици во 
општината/секретар 

Април 2023 
година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октомври 2023 
година 

Обезбеден 
електронски 
систем за 
управување со 
работни 
процеси и 
документација 
 
 
 
 
Воспоставен 
функционален 
информатички 
систем за 
електронско 
управување со 
работни 
процеси и 
документација 
 

Има 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Има 
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ОБЛАСТ 4: ЈАКНЕЊЕ НА АЛАТКИТЕ ЗА ОТЧЕТНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО – 
ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
 
Цел 4.1: Обезбедување на поголема достапност и видливост на информациите од работењето на општината 
 
Мерка Активност Надлежна 

организациона 
единица/назначено 
лице 
 

Рок на 
реализација 

Индикатор за 
исполнување 

Финансиски 
импликации 

1.Зголемување на 
пристапноста и 
функционалноста на 
алатките за 
информирање на 
граѓаните 

1.Изработка на 
нова веб страна на 
општината која ќе 
овозможи полесен 
пристап и 
поголема 
видливост на 
основните 
инфопрмации и 
услуги од 
работењето на 
општината 
 

Сектор за 
економски развој, 
јавни дејности и 
информатичка 
технологија/ 
раководител на 
одделение за 
информатичка 
технологија и 
Сектор за правно 
нормативни, 
административни и 
општи работи / 
раководител на 
одделение за 
административни и 
општи работи 

Мај 2023 година Нова веб страна 
на општината со 
поголема 
функционалност, 
видливост и 
можност за побрз 
пристап до 
клучни 
информации и 
услуги од 
работењето 
 

Има 
 

 
ОБЛАСТ 5: ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИЈАВИ НА УКАЖУВАЧИ 
 
Цел 5.1: Потполна примена и пратење на прописите од областа на заштитата на укажувачите 
 
Мерка Активност Надлежна 

организациона 
единица/назначено 
лице 

Рок на 
реализација 

Индикатор за 
исполнување 

Финансиски 
импликации 

1.Подигање на 
свеста за 
можностите за 
постапување по 
Законот за заштита 
на укажувачи и 
упатството за прием 
на пријави од 
укажувачи, 
издвојување и 
обработка на 
податоците од 
пријавите и 
преземање мерки за 
обезбедување на 
заштита на личните 
податоци на 
укажувачите 

1.Запознавање на 
вработените во 
општината со 
Законот за 
заштита на 
укажувачите и 
Упатството за 
прием од 
укажувачи 
 
2.Обезбедување 
на поголема 
транспарентност 
на постапката за 
поднесување на 
пријави од 
укажувачи 
 

Лице задолжено за 
пријави од 
укажувачи 

Континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мај 2023 година 
 
 
 
 
 
 

Број на 
поднесени 
пријави од 
укажувачи кои 
се вработени во 
општината 
 
 
 
 
Креирање 
посебен дел на 
веб страната 
(банер, помени) 
за пријави од 
граѓани како 
укажувачи 

Нема 
 
 
 
 
 
 
 
 
нема 

Бр.09-166/9                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.                        на Советот на Општината 
Б и т о л а                               Габриела Илиевска 

 
 



ПЕТОК 28.10.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 15 

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 и 
дополнување на Програмата за уредување 
на градежното земјиште на подрачјето на 

Општината Битола за 2022 година 

Се објавува Програмата за измени на 
Програмата за уредување на градежното 
земјиште на подрачјето на Општината 
Битола за 2022 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 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 26.10.2022 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програмата 
за уредување на градежното земјиште на 
подрачјето на Општината Битола за 2022 

година 

1. Во Програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на 
Општина Битола за 2022 година („Службен 
Гласник на Општина Битола“ бр.22/2021, 
05/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 11/2022 
и 12/2022) се вршат измени и дополнувања 
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 

V измени и 
дополнување 

VI измени и 
дополнување (II 

Ребаланс) 

VII 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 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 2.300.000,00 14.715.985,00 13.300.000,00 

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

4. 742144 Донации од ЕУ 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 5.623.157,00 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 42.615,00 42.615,00 58.600,00 

6. 718138 

Надоместок за 
производство на 
електрична енергја од 
фосилни горива 

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

  
ВКУПНО: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 203.243.831,00 197.243.831,00 215.659.816,00 214.259.816,00 
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ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 
на Програмата за уредување на градежното земјиште за 2022 година 

Ред. 
број 

Програ
ма 

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 

V измени и 
дополнување 

VI измени и 
дополнување 
(II Ребаланс) 

VII 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 15.572.819,00 15.748.238,00 15.748.238,00 

1.1    

дел од 
ул.„Крушевска 
Република“ во 
АРМ 

19.200.000,00 19.116.000,00 0,00 0,00 0,00 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 5.639.044,00 5.883.659,00 5.883.659,00 

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 3.460.906,00 3.391.710,00 3.391.710,00 
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 6.372.869,00 6.372.869,00 6.372.869,00 

1.5    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

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

             

2. ЈИ0 
Основен 
буџет 

482320 

Изградба на с-ми 
за одведување 
ипречистување 
на отпадни води 

2.000.000,00 2.000.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 16.688.487,00 14.977.081,00 

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 2.000.000,00 6.717.081,00 6.717.081,00 

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 7.400.000,00 8.200.000,00 8.160.000,00 

2.3    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

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

2.4    

Фекална 
канализациона 
мрежа на ул. СТУ3 
во АРМ Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.406,00 0,00 

            

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 13.282.430,00 13.282.430,00 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 0,00 0,00 2.482.430,00 

3.2    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

2,835.538,00 2,835.538,00 0,00 0,00 0,00 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 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 2.482.430,00 2.482.430,00 0,00 

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 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

             

4. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482720 
Изградба на 
капацитети за 
водоснабдување 

334.651,00 334.651,00 100.000,00 100.000,00 996.280,00 996.280,00 2.490.728,00 2.490.728,00 

4.1    
ул.„Ѓорги 
Димитров“ 

334.651,00 334.651,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 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 60.000,00 1.554.448,00 1.554.448,00 

4.3    
ул.„СРУ5“ во АРМ 
Четврт 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 453.109,00 453.109,00 453.109,00 453.109,00 

4.4    
ул.„СТУ1“ во 
АРМ Четврт 1 

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

             

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 1.260.649,00 5.097.064,00 5.097.064,00 

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 0,00 0,00 0,00 

5.2    Парк „Симпо“ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260.649,00 1.260.649,00 1.564.376,00 1.564.376,00 

5.3    
Парк „Смилевски 
конгрес“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.263.658,00 2.263.658,00 
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5.4    
Парк „Мирка 
Гинова“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269.030,00 1.269.030,00 

            

6. ГД0 
Основ

енбуџет 
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 3.875.000,00 0,00 0,00 

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 3.875.000,00 0,00 0,00 

             

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 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 46.087.178,00 54.906.947,00 53.195.541,00 
             

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 63.005.675,00 72.568.785,00 77.570.114,00 

8.1    ул.„АСНОМ“ 3.868.315,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.638.215,00 2.831.503,00 2.831.503,00 

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 1.500.000,00 1.589.000,00 1.589.000,00 

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 7.000.000,00 8.170.077,00 14.000.000,00 

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 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

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 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

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 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 1.000.000,00 0,00 0,00 

8.8    
ул.„Македонска 
фаланга“ 

13.910.030,00 13.910.030,00 0,00 0,00 0,00 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 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 3.000.000,00 5.946.026,00 5.946.026,00 

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 1.367.974,00 1.614.209,00 1.614.209,00 

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 3.000.000,00 4.232.633,00 4.232.633,00 

8.13    
Рехабилитација на 
ул.„Вера 
Циривири Трена“ 

777.373.00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 745.589,00 811.066,00 811.066,00 

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 2.904.092,00 2.904.092,00 2.904.092,00 

8.15    
Рехабилитација на 
ул.„Штипска“ 

1.011.820.00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 859.236,00 798.768,00 798.768,00 

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 2.301.542,00 2.491.111,00 2.491.111,00 

8.17    
Рехабилитација на 
ул.„Бранислав 
Нушиќ“ 

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

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 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 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 3.900.000,00 4.331.263,00 4.331.263,00 
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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 4.177.200,00 4.477.200,00 4.477.200,00 

8.22    

Реконструкција со 
доградба на 
локален пат за 
с.Буково 

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

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

7.503.000,00 7.503.000,00 0,00 0,00 0,00 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 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 6.000.000,00 7.431.416,00 7.431.416,00 

8.26    

Санација на 
коловоз со 
потпорен ѕид во с. 
Острец 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.594,00 0,00 

            

9. ЈДО 
Трансфери 
од МЛС 

482130 

Реконструкција/ 
Рехабилитација 
на улици, 
патишта и 
автопати 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

9.1    
Реконструкција на 
локален пат за 
с.Брусник 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

             

10. 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 3.198.570,00 3.774.312,00 3.774.312,00 

10.1    

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 3.198.570,00 3.774.312,00 3.774.312,00 

             

11. 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 24.235.480,00 23.494.353,00 22.756.651,00 

11.1    
Машинско 
чистење на канали 

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

11.2    
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 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

11.3    
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 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

11.4    
ул.„Македонска 
Фаланга“ 

1.796.860,00 1.796.860,00 200.602,00 200.602,00 200.602,00 200.602,00 229.978,00 229.978,00 

11.5    ул.„Цане Василев“ 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.129.497,00 2.129.497,00 

11.6    
Септичка јама и 
дренажа во ОУ во 
с.Црнобуки 

699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 699.775,00 0,00 

11.7    
Канализационен 
приклучок на ОУ 
во с.Крклино 

77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 77.927,00 0,00 

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

11.9    
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 5.887.372,00 5.887.372,00 5.887.372,00 

11.1
0 

   ул.„Стара чешма“ 309.170,00 309.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1
1 

   
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 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
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11.1
2 

   

Реконструкција на 
атм.канализациона 
мрежа околу 
ОУ„Коле 
Канински“ 

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

11.1
3 

   

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

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

11.1
4 

   

Санација на 
дефект на 
приклучок за 
канализациона 
мрежа на 
ул.„Лавчански 
пат“ бр.1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

             

12. 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 2.424.587,00 2.861.012,00 2.861.012,00 

12.1    

Реконструкција на 
канализациоона 
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 2.424.587,00 2.861.012,00 2.861.012,00 

             

13. 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 2.942.015,00 2.942.015,00 2.942.015,00 

13.1    ул.„Стара чешма“ 1.036.587,00 1.036.587,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 1.345.757,00 

13.2    
ул.„Македонска 
Фаланга“ 

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

             

14. ЈГ0 
Основен 
буџет 

482730 
Реконструкција 
на капацитети за 
водоснабдување 

4.482.204,00 5.378.644,00 6.034.698,00 6.212.815,00 5.885.671,00 5.885.671,00 5.247.737,00 5.247.737,00 

14.1    

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 2.345.527,00 2.794.560,00 2.794.560,00 

14.2    ул.„Солунска“ 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.482.204,00 2.155.060,00 2.155.060,00 2.155.060,00 2.155.060,00 

14.3    

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 1.206.967,00 0,00 0,00 

14.4    
Девијација на 
водоводна линија 
во с. Логоварди 

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

14.5    

Девијација на вод. 
линија во с. Г. 
Оризари ул. „8-ми 
Септември“ 

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

14.6    
Санација на 
водоводна мрежа 
на ул.„Љубојно“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 

             

15. 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 18.964.655,00 14.964.655,00 12.830.772,00 

15.1    
Услуга од 
градежни машини 

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
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15.2    

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

15.3    

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 1.821.883,00 1.821.883,00 0,00 

15.4    
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 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

15.5    
Ограда околу 
игралиштето во 
с.Лажец 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

15.6    
Санација на 
тоалети во ОУ во 
с. Кременица 

112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 

15.7    
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 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

15.8    

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 4.580.772,00 580.772,00 580.772,00 

15.9    

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 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 

15.1
0 

   

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

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

15.1
1 

   
Реконструкција на 
планинарскиот 
дом на Копанки 

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

15.1
2 

   
Реконструкција на 
јама за животни во 
с. Лажец 

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

15.1
3 

   
Замена на дограма 
и под во објект на 
МЗ во с. Барешани 

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

             

16. 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 3.500.000,00 3.500.000,00 4.200.000,00 

16.1    
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 2.000.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 

16.2    

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 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

             

17. 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 25.000.000,00 25.000.000,00 22.881.662,00 

17.1    

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 25.000.000,00 25.000.000,00 22.881.662,00 

             

18. ЈЛ0 
Основен 
буџет 

482940 
Надзор над 
реконструкцијата 

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

    ВКУПНО II: 197.028.499,00 190.198.499,00 161.259.968,00 161.259.968,00 151.156.653,00 151.156.653,00 160.352.869,00 161.064.275,00 
             
    ВКУПНО I+II: 257.403.009,00 251.803.009,00 207.090.217,00 207.090.217,00 203.243.831,00 197.243.831,00 215.259.816,00 214.259.816,00 

Бр.09-166/10                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 година, донесе 

ПРОГРАМА 
за измени на Програмата 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 797.093.369,00 

денари .(Прилог 1- составен дел на оваа 
програма) 

Средствата во висина од 203.673.944,00 
денари се определени од буџетот на 
Општина Битола за 2022год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Средствата во висина од 432.956.225,00 
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 
Општина Битола за 2024год. и се распре-
делуваат на начин како што претходно 
потенциравме во Прилог 1. 

Измените се вршат заради тоа што во 
КАМ програмата Културно творештво и 
манифестации (Партерно уредување око-
лу офицерски дом) во 2023година се 
зголемуваат предвидените средства за 
2.000.000,00 денари и изнесуваат 
15.584.430,00 денари заради тоа што во 
постапка за јавна набавка сите понуди беа 
со повисоки износи од проектираните, па 
поради тоа постапката ќе треба да се се 
повтори врз основа на променета предмер 
пресметка од страна на проектантот заради 
промена на цени на пазарот.  

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. 

 
1. 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 
урбанизам, просторно планирање и заштита 
на животната средина, комуналните 
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дејности и уредување на градежното 
земјиште на Општина Битола.  

• Оваа Програмата влегува во сила 
наредниот ден по објавување во „Службен 
гласник на Општината Битола“, а ќе се 
применува до крајот на наредната годината, 

односно до донесување на наредната 
Програма за Развојни планови. 

Бр.09-166/11                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
 
 

ПРИЛОГ 1 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ НА РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ПО ГОДИНИ од 2022 до 2024 годинa 

 
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 2024 

во ден 

 
JD 

 
Изградба и реконструкција на улици и 
локални патишта 

      

1  JDI Реконструкција на улица „Илинденска“  4.534.140,00 0,00 0,00 

2  JDA Реконструкција на дел од улица „Довлеџик“ 11.440.290,00 703.000,00 0,00 

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

11.991.266,00 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“ 3.663.485,00 0,00 0,00 

10  JDE 
Изградба на дел од улица „Крушевска 
Република“ 

3.116.000,00 19.767.157,00 0,00 

11  JDF 
Реконструкција на улица „Македонска 
Фаланга“ 

7.910.030,00 8.338.258,00 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 2.389.852,00 15.584.430,00 0,00 

15  КАR Набавка, транспорт и монтажа на канделабри  1.361.718,00 3.664.000,00 0,00 

       

 LA  Спорт и рекреација (Капитални трошоци)    

16  LAA Реконструкција на други објекти 83.962.817,00 45.860.050,00  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 12.339.407,00 47.500.000,00   0,00 
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 JI  
Изградба и реконструкција на системи за 
одведување и прочистување на отпадни води 

   

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

2.767.021,00 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 

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 

26  JGS 
Изградба на водоснабдителен систем од 
граница на ГУП до с. Брусник 

100.000,00 6.400.000,00  

       

 WA  
Изградба на други објекти (Противпожарна 
заштита) 

   

27  WAA 
Изградба на објект на противпожарна 
единица во АРМ 

500.000,00 20.000.000,00 10.250.000,00 

       

 JL  Изградба на други објекти (Пaрк)    

28  JLA Изградба на парк 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 

29  JLB 
Адаптација на објект за ветеринарна заштита 
– прифатилиште за кучиња 

500.000,00 46.586.092,00 0,00 

       

    Вкупно по години: 203.673.944,00 432.956.225,00 160.463.200,00 

Се вкупно: 797.093.369,00 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за Наменско 
трошење на определени средства во 
областа на управување со животната 
средина, по основ на надоместок за 
производство на енергија од фосилни 
горива како наменски додатоци на 

општините за 2020 година 

Се објавува Програмата за измени и 
дополнување на Програмата за Наменско 
трошење на определени средства во областа 
на управување со животната средина, по 

основ на надоместок за производство на 
енергија од фосилни горива како наменски 
додатоци на општините за 2020 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола (,,Службен Гласник на 
Општина Битола“бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), а во врска со член 21 и 
чл.29 од Законот за буџетите (,,Службен 
весник на РМ“бр.64/05, 192/15 и 167/16 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“бр.151/2021), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 26.10.2022 година, донесе 

 
  



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 28.10.2021 

 

СТР. 24 

П Р О Г Р А М А 
за измени и дополнување на Програма за 

Наменско трошење на определени 
средства во областа на управување со 

животната средина, по основ на 
надоместок за производство на енергија 

од фосилни горива како наменски 
додатоци на општините за 2020 година 

1. Во Програмата за наменско трошење 
на определени средства во областа на 
управување со животната средина, по основ 
на надоместок за производство на енергија 
од фосилни горива како наменски додатоци 
на општините за 2020 година, бр.09-54/43 
од 30.03.2022 година, објавена во „Службен 
гласник на Општина Битола“, во делот на 
Планирани средства за изградба на фекална 
канализациона мрежа на ул. „СТУ 3“ во 
АРМ, Битола, се вршат измени и дополну-
вања кои гласат: 

Планираните средства од оваа програма 
во износ од 2.482.430,00 денари се одне-
суваат на Изградба на секундарна мрежа 
за колектор „Бегова Чешма – Црвени 
Петли“. 

 
2. Програмата влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/12                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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.05/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05,17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

организирање и функционирање на 
зимска служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2022/2023 година  

 

Се објавува Програмата за измена и 
дополнување на Програма за организирање 
и функционирање на зимска служба на 
подрачјето на Општина Битола за сезоната 
2022/2023 година, донесена на седницата на 
Советот на општината Битола одржана на 
ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на 
РМ” број 5/02”) и член 22 став 1 точка 11 и 
член 70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 26.10.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за организирање и функционирање на 

зимска служба на подрачјето на Општина 
Битола за сезоната 2022/2023 година 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Со оваа Програма се предвидува орга-

низирање и функционирање на зимска 
служба на подрачјето на Општина Битола за 
сезоната 2022/2023 година  

 
Програмата има за цел да предвиди 

активности за ефикасно организирање и 
функционирање на зимската служба на 
Општина Битола преку : 

 
- одредување на обемот на работите и 

нивото на чистењето на снегот и голо-
мразицата од коловозните површини; 

- дефинирање на работите и обврските на 
сите учесници одговорни за нејзината 
реализација; 

- определување на потребната механиза-
ција, опрема, материјали и работна сила 
и 

- определување на потребните финансиски 
средства. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОНА 
ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА 
СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА 
УЧЕСНИЦИТЕ 
 
Преку организационата поставеност се 

дефинира обемот на работите и задолже-
нијата на директните учесници вклучени во 
реализација на оваа Програма како и 
начинот на нивното делување. 

Координирањето на активностите во 
зимски услови го врши Координативно 
тело формирано од градоначалникот и 
составено од претставници на Комисијата за 
јавни комунални дејности на Советот на 
Општина Битола, јавната администрација на 
Општина Битола, Општински инспекторат, 
јавни претпријатија, УВР Битола и 
Дирекција за заштита и спасување - Битола. 

 
2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА 
 
Ја усвојува оваа програма и исто така: 

- Обезбедува средства за реализација на 
програмата со нејзино усвојување, 

- Го контролира извршувањето на оваа 
програма, 
 
2.2. СЕКТОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ, ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, 
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ- Одделение за 
комунални дејности и уредување 
на градежното земјиште: 

 
- Ја организира Зимската служба; 
- Врши стручен надзор во извршувањето 

на Програмата; 
- Одлучува со претходна согласност на 

Градоначалникот за ангажирање на КЈП 
„Нискоградба“ Битола и други организа-
ции согласно со закон; 

- Одлучува за вклучување на градежната 
механизација од градежните претпри-
јатија врз основа на извештаите од КЈП 
Нискоградба - Битола и другите избрани 
и ангажирани учесници во зимската 
служба; 

- Ги координира активностите на сите 
задолжени субјекти во извршувањето на 
задачите од Програмата; 

- Преку средствата за јавно информирање, 
информира за работата на Зимската 
служба и обврските на учесниците; 

- Изготвува периодични извештаи и завр-
шен извештај и истите ги доставува до 
Комисијата за јавни комунални дејности 
на Советот на Општина Битола. 
 
2.3 КЈП „НИСКОГРАДБА” Битола  
 

- Реализира дел од Програмата за функ-
ционирање на Зимската служба; 

- Склучува Договор со Републичкиот 
хидро-метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози; 

- Организира редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни делови 
и стручен кадар за обезбедување исправ-
ност на сопствена механизација за дејст-
вување во Зимската служба; 

- Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите 
одговорни субјекти и даваат потребни 
информации на надлежните субјекти и 
граѓани; 

- Обезбедува скалдирање, растурање и 
вградување на сол, песок, ладен асфалт и 
други материјали; 

- Ги припрема возилата и машините и 
друга потребна механизација и ја 
доведува во исправна состојба за 
дејствување во зимски услови и врши 
тековно одржување; 

- Обезбедува потребни резервни делови за 
поправка на механизацијата; 

- Со специјални машини, опрема и работна 
рака врши посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата 
од коловозните површини; 

- Ги оспособува канализацијата и слив-
ниците за прием на поголеми количини 
вода во зимски услови; 

- Врши крпење на евентуални дупки на 
коловозот на улиците по барање на 
нарачателот;  

- Секојдневно и редовно го информира 
организаторот-нарачателот за работата 
на зимската служба и надзорниот орган; 
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- Води целосна документација за Зимската 
служба; 

- Доставува месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна рака 
и механизацијата, најдоцна до 25-ти во 
тековниот месец до Општина Битола. 
 
2.4  ДРУГИ УЧЕСНИЦИ 
 

- Реализираат дел од Програмата за функ-
ционирање на Зимската служба; 

- Склучуваат Договор со Републичкиот 
хидро-метереолошки завод за добивање 
на временски прогнози; 

- Организираат редовни дежурства со 
потребна опрема и алат, резервни делови 
и стручен кадар за обезбедување ис-
правност на сопствена механизација за 
дејствување во Зимската служба; 

- Одговорните работници на дежурството 
вршат потребни контакти со сите 
одговорни субјекти и даваат потребни 
информации на надлежните субјекти и 
граѓани; 

- Обезбедуваат растурање и вградување на 
сол, песок и други материјали, 

- Ги припремаат возилата и машините и 
друга потребна механизација и ја дове-
дува во исправна состојба за дејствување 
во зимски услови и врши тековно 
одржување; 

- Обезбедуваaт потребни резервни делови 
за поправка на механизацијата; 

- Со специјални машини, опрема и работна 
рака вршат посипување на индустриска 
сол за отстранување на подмрзнатицата 
од коловозните површини; 

- Водат целосна документација за Зимс-
ката служба; 

- Секојдневно и редовно го информираат 
организаторот-нарачателот за работата 
на зимската служба, и надзорниот орган; 

- Доставуваат месечен распоред на лица за 
дежурството со податоци за работна рака 
и механизацијата, најдоцна до 25-ти во 
тековниот месец до Општина Битола. 
 
2.5  ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 
За видот и обемот на вклучувањето на 

механизацијата на градежните претпри-
јатија одлучува и ја ангажира надлежното 

Координативно тело на Општина Би-
тола. Расчистувањето на снегот со оваа 
механизација се врши според плановите-
шемите за расчистување на сообраќај-
ниците во Општина Битола. 

Целокупната документација за учество 
на градежната оператива ја води КЈП 
Нискоградба, ангажираните фирми и коор-
динативното тело преку задолжените лица и 
тоа за присуство на механизацијата, вре-
мето на вклучување, реализираниот број на 
работни часови и квалитетот на извршените 
задачи. 

 
2.6 ОДГОВОРЕН ИНЖЕНЕР 
 
Одговорниот инженер ги врши следните 

работи: 
- Ја следи работата на извршителите на 

работите и за тоа изготвува комплетна 
документација, 

- Соработува со Органите и телата на 
Советот на Општината и другите, Дирек-
ција за заштита и спасување, Минис-
терството за внатрешни работи на тери-
торијата на Општина Битола и другите 
учесници, претпријатија, заедници и 
граѓани. 

- Дава налози за работа на фирмите на кои 
е отстапена работата, 

- Врши и други работи и работни задачи 
во врска со реализација на програмата. 
 
2.7 СВР Битола - Полициска станица 

за безбедност во патниот сообраќај 
 

- Го контролира и регулира сообраќајот во 
новонастанатата состојба на сообраќај-
ниците и секогаш ќе биде во непосредна 
врска со сите задолжени субјекти. Во 
исклучителни случаи кога е загрозена 
безбедноста и нормалното одвивање на 
сообраќајот може да даде налог на КЈП 
Нискоградба и другите ангажирани 
учесници во спроведување на зимската 
служба за преземање на активности за 
оспособување на сообраќајниците или 
одделни делови (критични точки). Исто 
така врши отстранување на паркираните 
возила како би се овозможило чистење 
на улиците. 
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2.8 ЈП „КОМУНАЛЕЦ“-Битола 
 

- Покрај своите редовни активности врши 
расчистување од снег на пристапите до 
контејнерите за смет и околу нив; 

- Ги расчистува пешачките зони, тротоа-
рите и пешачките пристапи до објектите 
кои се од витално значење, а се предви-
дени со оваа Програма, како и други 
јавни површини; 

- Врши сечење и отстранување од коловоз 
на паднати дрва и гранки; 

- Го отстранува снегот и пристапните па-
теки во парковите и спомен обележјата 
во Градот, патеките во гробиштата и дру-
ги работи сврзани со зимската служба; 

- Обврските на ЈП „Комуналец” Битола 
предвидени со оваа точка се покриваат 
од цената на ѓубретарината, освен потре-
бите од индустриска сол;  

- Контрола врз работата на ЈП Комуналец 
Битола врши општинскиот комунален 
инспекторат. 
 
2.9 „ЕВН-ЕЛЕКТРО-БИТОЛА“- 

Битола 
 

- Ги презема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните електрични 
инсталации и објекти. 
 
2.10 „МАКЕДОНСКИ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ 
 

- Ги превзема потребните мерки за чистење 
на снегот од надворешните ТТ уреди, 
инсталациите и телефонските говорници. 
 
2.11 УПРАВА ЗА 

ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ 
РАБОТИ 

- Ги доставува извештаите и прогнозите 
(дневни, тридневни, неделни и месечни) 
за временските услови до Општина 
Битола, КЈП Нискоградба и другите 
ангажирани учесници во зимската служа. 
 
2.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И 

СПАСУВАЊЕ 

- Дирекцијата за заштита и спасување на 
Општина Битола е непосредно вклучена 

во работата на зимската служба, со тоа 
што ќе ја следи работата на зимската 
служба преку благовремено информи-
рање. 

- Во случај на појава на елементарни 
непогоди од поголеми размери на под-
рачјето на Општина Битола во зимскиот 
период кои не ќе можат да се разрешат со 
организираноста на зимската служба со 
оваа програма, Дирекцијата за заштита и 
спасување на Општина Битола прогла-
сува вонредна состојба и непосредно 
раководи со акциите за отстранување на 
последиците. Во вакви случеви трошо-
ците ќе бидат на товар на Општина Би-
тола или од други извори што ќе ги 
утврдат надлежните органи. 
 
2.13 Претпријатијата, заедниците и 

граѓаните чии отворени објекти и простори 
се користат од страна на граѓаните (паза-
риштата, гробиштата, железничките преми-
ни, бензински пумпи, паркиралишта и 
слични објекти) преземаат брзи ефикасни 
мерки за отстранување на снегот и голо-
мразицата од овие објекти и простори. 

 
2.14 Претпријатијата, заедниците и 

граѓаните сопственици, односно корис-
ници на деловни згради и деловни прос-
тории (Стоковни куќи, дуќани, продавници 
и слични објекти) преземаат мерки за 
чистење на снегот и голомразицата пред 
своите објекти. 

 
2.15 Граѓаните односно сопственици-

те, станарите и закупувачите на станбените 
објекти го чистат снегот и голомразицата од 
тротоарите - патеките и приодите пред 
своите станбени згради. 

 
Исто така граѓаните го чистат снегот од 

покривите и терасите при што се води 
сметка за безбедноста на минувачите, 
надворешните инсталации и сообраќајот. 
Исчистениот снег се собира пред зградите 
на начин што обезбедува непречен соо-
браќај. 

 
2.16 Здружението на таксисти се грижи 

за чистење на локациите одредени за нивно 
паркирање. 
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2.17 За сите оние кои нема да ги извршу-
ваат потребните работи ќе се постапува 
според одлуката за јавна чистота. 

 
III. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ 
 
Обемот и начинот на одржувањето на 

магистралните и собирните улици зависи од 
: 

 
- густината на населеноста на делови од 

градот; 
- фреквенцијата на луѓе и моторни 

возила, 
- видот и бројот на инфраструктурни 

објекти,  
Коловозните површини предвидени за 

оспособување во зимски услови на ниво на 
Општина Битола изнесуваат околу 188 км и 
нивното расчистување се одвива по 
следниот приоритет: 

- сообраќајници по кои се одвива јавен 
градски превоз со критични точки и 
пристапи кон објекти кои се од 
витално значење за Градот - 
Сообраќајници од прв приоритет 
заедно со пристапи; 

- сообраќајници од посебно значење за 
функционирање на сообраќајот, 
стопанските и други објекти во Градот 
и пошироко на територијата на 
Општина Битола - Сообраќајници од 
втор приоритет. 

 
- Локални патишта и сообраќајници 

низ населени места - рурални на-
селби.  

 
Посипувањето на голомразица со сол во 

услови кога нема снежни врнежи се врши 
по приоритет - сообраќајници од прв прио-
ритет, сообраќајници од втор приоритрет, 
на критичките точки - пристапи на сообра-
ќајниците и на локалните патишта на 
територијата на Општина Битола. 

Чистењето на снегот и мразот од улиците 
во Стара чаршија и ул. „Широк сокак“ 
во Битола ќе подразбира и одвоз. 

 
Чистењето на сообраќајниците и патиш-

тата кои не се предвидени во Оперативната 
програма ќе се врши само во исклучителни 

случаеви и со посебен налог на нарачателот, 
вклучително дел од локалниот пат Трново - 
Магарево и пунктовите во селата Брусник и 
Лавци. 

 
IV. ДИНАМИКА И НИВО НА 

ОДРЖУВАЊЕ 
 
Одржувањето на магистралните и собир-

ните улици во зимски услови се врши со 
ангажирање на: 

 
- механизација, 
- специјални машини и опрема, 
- работна сила и 
- средства (сол, песок и ладен асфалт) 
Оспособувањето на коловозните повр-

шини се врши во зависност од временските 
услови и тоа : 

- состојба на присуство на голомразици 
и снежни врнежи до 12 см. (прва сос-
тојба на готовност) и 

- состојба на голомразица и снежни 
врнежи над 12 см.(втора состојба на 
готовност). 

 
Оспособувањето (расчистувањето) на 

коловозните површини во првата состојба 
на готовност го врши КЈП „Нискоградба” и 
другите ангажирани фирми, а во втората 
состојба на готовност го врши КЈП 
„Нискоградба” и другите ангажирани фир-
ми заедно со градежната оператива, соглас-
но договорените обврски. 

 
Во првата состојба на готовност КЈП 

„Нискоградба” и другите ангажирани фир-
ми со својата ангажирана механизација, 
работна сила и абразивни средства, врши 
оспособување на коловозни површини за 
сообраќај и тоа првенствено на сообраќај-
ници по кои се одвива јавен градски превоз, 
критични точки и витални објекти - прв 
приоритет, а потоа на другите сообраќај-
ници - втор приоритет во се според шемите 
на дејствување. Oспособувањето на улиците 
за функционирање во зимски услови треба 
да започне веднаш со почетокот на вр-
нежите, а сообраќајниците од прв приори-
тет ќе бидат оспособени за функционирање 
на сообраќајот во зимски услови за 5 (пет) 
часа, сметано од моментот на престану-
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вањето на снежните врнежи. Оспосо-
бувањето на останатите сообраќајници - 
втор приоритет ќе се врши по оспособу-
вањето на сообраќајниците од прв прио-
ритет во рок од 24 часа. 

 
Во втората состојба на готовност КЈП 

Нискоградба и другите ангажирани фирми 
заедно со градежната оператива врши оспо-
собување на коловозните површини и тоа: 

 
- за сообраќајници од прв приоритет за 6 

(шест) часа сметано од моментот на 
престанување на снежните врнежи; 

- останатите сообраќајници - втор прио-
ритет ќе се оспособуваат веднаш по 
извршеното оспособување на сообраќај-
ниците од прв приоритет. 
 
Во случај на зголемена потреба ќе се 

ангажира и дополнителна градежна опе-
ратива. 

 
А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИ-

ЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА 
ОПФАТЕНИ СО ОПЕРАТИВ-
НАТА ПРОГРАМА 

 
1. Сообраќајници од прв приоритет: 
 

Ред 
број 

ИМЕ НА УЛИЦА 
Должина 

(м) 

1 
,,4ти Ноември“, од сали 
Мостот до ул.Солунска 

986 

2 

,,Прилепска“ и „8-ми 
Септември,“ од Г.Оризари 
до мостот на Сали 

4290 

3 

,,Филип Втори Македонски“ 
и сообраќајницата олколу 
Домот на народно здравје 

1812 

4 

,,Бул.1-ви мај,“ од безистен 
до бензиска пумпа лоцирана 
на м.в. Довлеџик и обратно, 
од десната страна до новиот 
мост на Безистен 

4950 

5 

,,Столарска,“ од ул.,,Филип 
Втори Македонски“, до 
ул.,,Никола Тесла,“ 

480 

6 

,,Македонска Фаланга“ од 
просторот околу „Транскоп,, 
со крак за Буковски гробишта 
до „Партизанска“ 

2300 

7 

,,Никола Тесла,“ од „Бул,1-
ви Мај“ до Железничка 
станица 

1900 

8 

,,Димитар Илиевски 
Мурато“ од ул.,,4-ти 
Ноември,“ до „Широк 
сокак“ 

620 

9 

,,Климент Охридски,, цела 
(со дел од „Ленинова“ од 
„Климен Охридски“ до 
„Широк сокак“ 

900 

10 

,,Партизанска“ од „4-ти 
Ноември“ до „ Методија 
Андонов Ченто„ 

3800 

11 

,,Методија Андонов Ченто“ 
со проширување со сите 
пристапни улици 

840 

12 

,,Васко Карангелевски,“ од 
„Бул.1-ви мај“ до спој со 
„Ружа Делчева,“ 

1200 

13 
,,Индустриска“ од „4-ти 
Ноември“ до „Жито Битола“ 

1800 

14 

,, Прогрес“ од 
„Индустриска“ кон 
„Битолатекс“ ф-ка за шеќер 
и ф-ка за Фрижидери до 
ул.,,Македонска Фаланга“ 

1950 

15 

,,Кукуш” од „8-ми 
Септември“ до преку „7ми 
Јули” до „Илинденска“  

1150 

16 ,,Цар Самоил“ 1600 
17 ,,Пецо Божиновски“ 800 

18 

,,Видое Смилевски Бато“ од 
„Блаже Конески“ до 
ул.„Методија Андонов 
Ченто„ 

620 

19 

,,Скоевска“ без краците што 
од неа се издвојуваат со дел 
од ул.,,Довлеџик“ 

1000 

20 

,,Пожаревачка“ од 
ул.,,Видое Смилевски Бато“ 
до „Скоевска,, 

550 

21 

,,Бул.1-ви Мај“ од „4-ти 
Ноември“ до пунктот (десна 
страна) 

1000 

22 

,,Широк Сокак“ од 
„Македонска Фаланга“ до 
Саат кулата со 
паркиралиштата кај Саат 
кулата и Домот на културата 

1309 

23 

,,Илија Ѓоконовски,“ со дел 
од „Прохор Пчински“ и 
„Срем“ 

400 

24 

,,Св. Нектариј Битолски“ од 
ул.,,Копанки“ до „4-ти 
Ноември“ 

300 

25 

Пристап за населба „Бадем 
Балари“ од „Бул.1-ви Мај“ 
преку „Драгорска“ до 
самопослугата на ул.,,Јорго 
Костовски“ 

500 

26 

,,Илинденска“ од бензинска 
пумпа до „Батаљон Стив 
Наумов“ 

930 
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27 

,,Тошо Даскало,“ од 
ул.,,Партизанска“ до 
ул.,,Пеце Матичевски“ 

450 

28 

,,Солунска“ до спојот со 
„Леринска“ пред 3-та 
Реонска до „Климент 
Охридски“ 

600 

29 

,, Борисав Радосавлевич-
Гоце“ од „Партизанска“ до 
ул.,,Павел Шатев“ 

400 

30 

,,Павел Шатев“ од „Борисав 
Радосавлевич-Гоце“ до 
ОУ,,Климент Охридски“  

500 

31 

,,Ружа Делчева“ од „Васко 
Карангелевски“ до 
„АСНОМ“ 

300 

32 

,,АСНОМ“ од ул.,,Ружа 
Делчева“ до 
ул.,,Партизанска“  

400 

33 

Населба „Буковски Ливади“ 
од „Транскоп“ дел од 
ул.,,Буковски мост“, дел од 
ул.,,Апостол Здравевски“  

2080 

34 

,,Илчо Стојановски“ од 
ул.,,Апостол Здравевски“ до 
ул.,,Митре Врчковски“ 

500 

35 

,,Крстин Чулаковски“ од 
ул.,,Апостол Здравевски“ до 
ул.,,Панде Илковски“ 

650 

36 

,,Панде Илковски“ од 
ул.,,Илчо Стојановски“ до 
ул.,,Крстин Чулаковски“ 

500 

37 

,,Кузман Јосифовски“ од 
ул.,,Цар Самоил“ до 
ул.,,Стив Наумов“ 

500 

38 

,,Христијан Карпош“ од ул.,, 
Илинденска“ до 
ул.,,Сутјеска“ 

350 

39 
,,Мирче Ацев“ од „Бул.1-ви 
мај“ до ул.,,Титово Ужице“  

340 

40 

,,Прохор Пчински“ од 
ул.,,Филип Втори 
Македонски“ до ул.,,Св. 
Нектариј Битолски“ 

220 

41 

,,Македонска“ од ул.,,Филип 
Втори Македонски“ до 
ул.,,Прохор Пчински“ 

220 

42 

,,Батаљон Стив Наумов“ од 
ул.,,Прилепска“ до 
ул.,,Илинденска“ 

300 

43 

,,Стив Наумов,“ од ул.,,Цар 
Самоил“ до ул.,,Кузман 
Јосифовски“ 

900 

44 

,,Борка Левата“ од 
ул.,,Цар Самоил“ до 
„Бул.1-ви Мај“  

180 

45 

,,Влатко Миленкоски“ од 
ул.,,Никола Тесла“ до 
ул.,,Димитар Илиевскки 
Мурато“ 

640 

46 
,,Охридска,“ од „Васко  1400 

Карангелевски“ до ул.,,Цар 
Самоил“ 

47 
,,11-ти Октомври“ и „Кирил 
и Методиј“ до „Ленинова“ 

450 

48 ,,Македонски гемиџии”  1100 
49 „Рузвелтова“ од Широк 

сокак до 
ул.„Столарска“ 

170 

50 „Стрежево“  1000 
 Вкупно: 52.130,00м  
 
2. Пристапи: 
 

1 
До училиште „Климент 
Охридски“ од ул.,,Партизанска“  

250 

2 

До детска градинка на 
ул.,,Мирка Гинова“ од 
ул.,,Партизанска“ по 
ул.,,М.Андоновски“ 

250 

3 
До дом на пензионери од 
ул.,,Васко Карангелевски“ 

200 

4 

До ОУ „Елпида Караманди,, од 
ул.,,Васко Карангелевски“ по 
„Младински Бригади“ 

150 

5 
До ОУ „Стив Наумов“ од 
ул.,,Пецо Божиновски“ 

100 

6 
До детска градинка на ул.,,Север 
–Југ“ - источен крак 

100 

7 

До ОУ „Ѓорги Сугарев“ од 
„Шехерезада“ по ул.,,Јане 
Сандански“ до ул.,,Димитар 
Влахов“ 

300 

8 

До ОУ „Тодор Ангелевски“ од 
„Филипм Втори Македонски“ по 
„Батаљон Стив Наумов“ 

250 

9 

До ОУ „Даме Груев“ од 
„Прилепска“ по ул.,,Гоце 
Делчев“ 

100 

10 

До студенски дом од 
„Партизанска“ по 
ул.,,Студентска“ 

350 

11 
До бензинска пумпа од 
„Партизанска“ по ул.,,Стрчин“ 

450 

12 До Нови гробишта 800 

13 

До градинка пред бирото за 
вработување од „Прилепска“ по 
ул.,,Н.Н.Борче“ 

150 

14 Новачки пат до индустриски пат 800 
 Вкупно: 4.250,00м 

 
  



ПЕТОК 28.10.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 31 

3. Сообраќајници од втор приоритет 
 

1 

,, Наум Наумовски Борче“ од 
ул.,,Прилепска“ до 
ул.,,Илинденска“ 

950 

2 
,,Илинденска“ од „Мирче Ацев“ 
до „Батаљон Стив Наумов“ 

900 

3 
,,Дебарска“ од „Димитар Влахов“ 
до ул.,,Јајце“ 

550 

4 

,,Димитар Влахов“ од 
ул.,,Батаљон Стив Наумов“ до 
ул.,,Бул.1-ви Мај“ 

920 

5 

,,Бул.1-ви Мај“ од мостот кај 
Сали до сточното пазариште 
(лева страна) 

1100 

6 
,,Даме Груев“ од Сали мостот до 
ул.,,Гоце Делчев“ 

550 

7 
,,Гоце Делчев“ од ОУ „Даме 
Груев“ до ул.,,Даме Груев“ 

400 

8 

,,Караџова“ со дел од 
,„Брегалничка“ до ул.,,Гоце 
Делчев“ 

400 

9 

,,Стив Наумов“ од ул.,,Кузман 
Јосифовски“ до ул.,,Климент 
Охридски“ 

220 

10 

,,Пеце Матичевски“ од 
ул.,,Климент Охридски,, до ул 
„Стевче Патако,, 

200 

11 

,,Стевче Патако“ од ул.„Пеце 
Матичевски“ до „Стив Наумов”, 
„Орде Чопела” 

330 

12 

,,Солунска“ од „4-ти Ноември“ 
до „Климент Охридски“ и од 
„Леринска“ до „Ѓорги Наумов“ 

2700 

13 
Кружна сообраќајница до 
населба Ушици 3 (Стрелиште) 

1200 

14 
,,Бул.1-ви Мај“ од „Столарска“ , 
до ул.,,Никола Тесла“  

200 

15 

,,Цане Василев“ од ул.,,Филип 
Втори Македонски“ до 
ул.,,Батаљон Стив Наумов“ 

320 

16 

,,Алексо Наневски“ 
заокружувајќи го кругот од 
ул.,,Јонче Мурџевски“ преку 
„Трајче Стефановски“, „Алексо 
Наневски“ се до 
ул.,,Б.Радосавлевиќ“ 

1120 

17 
,,Тодор Паница“ и „Народни 
Херои“ до „АСНОМ“ 

850 

18 
,,Јорго Костовски“ до „Кирил 
Пејчиновски“ 

500 

19 

,,Илинденска“ од ул.,,Мирче 
Ацев“ по ул.,,Кирил Пејчиновиќ“ 
преку ул.,,Трескавец“ до Црн 
мост на „Бул.1-ви Мај“ и сите 

други краци 

680 

20 
ул.„Борка Талев“ од ул.„Димитар 
Влахов“ до ул.„Мирче Ацев“ 

300 

21 ул.„Крушевска Република“ 
(СрУ1)од ул.„Студенска“ до 
ул.„Рокдаил“  

830 

22 ул.„Григор Прличев“(СрУ2) од 
ул.„Партизанска“ до ул.„К. 
Република“ 

540 

23 ул.„Тодор Скаловски“ (СрУ3)од 
ул.„Партизанска“ до 
ул.„К.Република“ 

300 

24 ул.„Рокдаил“(СРУ4 и СтУ5) и 
дел од ул.„Баница“(СрУ5)од 
ул.„Партизанска “ до 
ул.„Крушевска Република“ 

515 

25 ул.„Илија Николовски Луј“ 
(СтУ5 и дел од СрУ6) 

272 

26 ул.„Дедо Иљо Малешевски“ 
(СрУ4 и СтУ7) од ул.„Крушевска 
Република “ до крај на двата 
изведени крака 

 
1020 

27 ул.„Св. Јован Кукузел“ (СтУ12 
)од ул.„Дедо Иљо Малешевски“ 
до крајот на улицата 

370 

28 ул.„Митрополитска“(дел од СтУ9 
и СтУ10А) од и до ул.„К. 
Република“  

356 

29 ул. Епинал од ул. Скоевска до 
крај на улицата 

270 

30 ул. Сисак , ул ул. Скоевска до 
крај на улицата 

260 

31 ул. Блаже Коневки од ул 
Скоевска до Видое Смилевски 
Бато 

500 

32 ул. 22 Април, од ул. Скоевска до 
крај на улицата 

250 

33 ул. Пелистер, од Методија 
Андонов Ченто , кружно цела 

530 

34 ул. Ужичка република, од 
Методија Андонов Ченто , 
кружно цела 

530 

35 ул. Превалец, од ул Скоевска до 
крај на улицата 

200 

36 ул. Новосадска, од Методија 
Андонов Ченто до В.С. Бато 

390 

37 Ул.Кочо Рацин, В.С. Бато до крај 
на улицата 

200 

38 Ул. Христо Ботев, од ул. 
К.Јосифовски со ул. С.Наумов 

300 

 Вкупно: 21.943,00м 
+ Селата: Долно Оризари, 

Карамани, Трн, Крклино, 
Лавци, Брусник, Братин Дол, 
Поешево, Дихово, Ореово и 
Филтер станица 
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4. Локални патишта до следни 
рурални населени места: 

 

1 

Бистрица, Кравари, 
Оптичари, Егри, Крстоар, 
Олевени, Барешани, Канино, 
Велушина, Острец, Кишава, 
Граешница, Лажец, Жабени, 
Породин, Драгош, 
Меџитлија и Кременица. 

70.000,00 м 

2 

Цапари, Ротино, Кажани, 
Доленци, Лера, Ротино, 
г.Српци, Рамна, Ѓавато и 
Маловишта 

27.000,00 м 

3 

Кукуречани, Цнобуки, 
Лосолај, Дагожани, 
Лопатица, Змирнево, 
Секирани, Габалавци, 
Црнеец 

16.000,00 м 

 Вкупно: 113.000,00м 
 
Б. МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, 

МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛА 
ВО ПРВАТА СОСТОЈБА НА 
ГОТОВНОСТ 

1. За Битола и блиски населени 
места 

 

Реден 
број 

Име на 
возило или 
машина 

Број 
на 

машини 
Работници 

1 Камион со 
посипувач и 
плуг 

3 3 

2 Бобкет 763 1 / 
3 Бобкет 863 1 / 
4 ЈЦБ со нож  2 2 
5 Утоварач со 

нож  
1 1 

6 Трактор со 
нож и синџир 

1 1 

7 Трактор со 
посипувач 

2 / 

 Вкупно: 11 7 
 
2. За Бистрица, Кравари, 
Оптичари. Егри, Крстоар, 
Олевени, Барешани, Канино, 
Велушина, Острец, Кишава, 
Граешница, Лажец, Жабени, 
Породин Драгош, Меџитлија и 
Кременица 

 

Реден 
број 

Име на 
возило или 
машина 

Број 
на 

машини 
Работници 

1 Камион со 
нож и соларка 

1 1 

2 ЈЦБ со нож  1 1 
3 Трактор со 

нож и 
посипувач 

1 / 

4 Трактор со 
нож и 
посипувач 

1 / 

 Вкупно: 4 2 
 
3. За Цапари, Ротино, Кажани, 

Доленци, Лера, Ротино, Г.Српци, 
Рамна, Ѓавато и Малоишта. 

 

Реден 
број 

Име на 
возило или 
машина 

Број 
на 

машини 
Работници 

1 Камион со 
нож и соларка 

1 1 

2 ЈЦБ со нож  1 1 
3 Трактор со 

нож и 
посипувач 

1 / 

 Вкупно: 3 2 
 
 
4. За Кукуречани, Црно Буки, Лисолај, 

Драгожани, Лопатица, Змирнево, 
Секирани, Габалавци, Црнеец. 

 

Реден 
број 

Име на 
возило или 
машина 

Број 
на 

машини 

Работни
ци 

1 Трактор со 
нож и 
посипувач 

1 / 

2 ЈЦБ со нож  1 1 
 Вкупно: 2 1 

 
 Се вкупно: 20 12 
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СПОРЕД ПОТРЕБА 

Реден 
број 

Име на 
возило или 
машина 

Број 
на 

машини 
Работници 

1 
Камион со 
плуг 

1 1 

2 
Трактор со 
приколка 

1 
2 за утовар 
на снег и 
мраз 

3 Ивеко 2 
4 за утовар 
на снег и 
мраз 

4 Грејдер 1 1 
5 ICB 145 1 1 
6 Пајак возило 1 1 

7 
ЈЦБ 190 со 
нож 

1 / 

 Вкупно: 8 10 
 
Напомена: Цената на возило-пајак 

(ден/час) ќе се утврди со решение од 
Комисија на јавни набавки на Општина 
Битола на претходно доставена калкулација 
од КЈП „Комуналец,, Битола 

 
В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 

2022/2023 

Реден 
број 

Материјали мерка Количина 

1 Индустриска сол Т 600,00 

2 Песок-ризла м³ 400,00 

3 
Ладна асфалтна 
маса 

Т 30,00 

 
 
ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА 
 
1. МАТЕРИЈАЛИ 
 

Индустриска сол т 600,00       4.652,00    2.791.200,00     

Песок-ризла м³ 400,00       1.003,00    401.200,00        

Ладна асф.маса т 30,00         12.968,20  389.046,00        

Вкупно: 3.581.446,00     

 
 
2. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 
 

Ефективна работа на возила 9.218.200,00         

Маш. и возила во приправност 6.009.042,00         

Вкупно: 15.227.242,00        
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 
1 МАТЕРИЈАЛИ 3.581.446,00     
2 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА 15.227.242,00   

Вкупно: 18.808.688,00    
 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Програмата влегува во сила наредниот 

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

 

Бр.09-166/13                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
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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 и дополнување 
на истата како и измена во Прегледот на 
потребните финансиски средства согласно 
усвоената Програма. 

Во Прегледот на потребните финансиски 
средства делот на капитални финансиски 
средства –Набавка на опрема за видео 
надзор се менуваат со Физибилити студија 
за видео надзор. 

Средствата остануваат непроменети. 
 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, Годишната Прог-

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

За реализација на оваа Програма е 
задолжена Комисијата за заштита на чове-
ковата средина при Советот на Општина 
Битола и Одделението за урбанистичко 
планирање и заштита на животната средина 
на Општина Битола, 

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

Бр.09-166/14                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОГ 
 
- Табеларен приказ на потребните финансиски средства согласно усвоената Програма за 

заштита на животната средина за 2022 година 
 
 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 Физибилити студија за видео надзор 1 500 000,00 денари 
 Вкупен буџет 8 000 000, 00 денари 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр.5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
донесувам 

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

Програмата за економски развој на 
Општина Битола за 2022 година 

Се објавува Програмата за измена на 
Програмата за економски развој на 
Општина Битола за 2022 година, донесена 

на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 алинеја 3 од 

Законот за локална самоуправа („Сл.Весник 
на Р.М. Бр.05/2002“), член 16 став 1 алинеја 
3, член 22 став 1 алинеја 8 и член 70 од 
Статутот на Општина Битола (,,Службен 
гласник на Општина Битола бр.10/05, 17/08, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот на 
Општина Битола, на својата седница, 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А  
за измена на Програмата за економски развој на Општина Битола за 2022 година 

Ред. 
Бр. 

шифра Субвенции и трансфери 
Измена 

септември 2022 

Измена 
октомври 

2022 
Забелешка 

1.1 464 990 Други трансфери 12.094.687,00 12.094.687,00  
  Кофинансирање    

 

 

Кофинансирање на CBC-MK-GR-
Greenmobility 

2.238.020,00 2.238.020,00  

 Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit 1.000.000,00 1.000.000,00  

 
Кофинансирање на проект Смарт култур 
– аванс за поврат на средства од МЛС 

2.920.000,00 2.920.000,00  

  
Кофинансирање на проект знаење 
заштита и истражување на стари урбани 
јадра на РСМ и АЛ (РФ/АЛ/МК) 

500.000,00 0  

 
425990 
Г1 

За други договорни услуги 0 116.135,00  

 
480190 
Г1 

Купување на друга опрема (изработка и 
монтажа на пултови) 

0 383.865,00  

  Кофинансирање на проект Reload 460.000.00 460.000.00  
  Учество на општина Битола во проекти 2.000.000,00 2.000.000,00  

  
ЦППР - Центар за Пелагониски плански 
Регион 

713.587,00 713.587,00  

   9.831.607,00 9.831.607,00  

1.2 
426990
Г1 

Други оперативни трошоци    

  Работи и активности за стратегија на ЕР 500.000,00 500.000,00  

1.3 
426120
Г1 

Чланарина    

  за ЗЕЛС 763.080,00 763.080,00  

1.4 
3Г 

Транс-
фери 

Еднократна парична помош на 
здружение на граѓани 

1.000.000,00 1.000.000,00  

  СЕ ВКУПНО: 12.094.687,00 12.094.687,00  



 С
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40 

Улично осветлување на 
улица за с. Лавци од пресек 

со ул Партизанска до 
граница на ГУП со Л=1300 

м 

   
28.320,00 

  
28.320,00 

41 
Улично осветлување на ул 
Студентска со Л=300 м    

10.620,00 
  

10.620,00 

42 
л.п. Од с. Трново 

(трансформатор) до 
граница на НП Пелистер со 

472.566,00 
     

472.566,00 

43 

Изработка на предмер 
пресметки и стручно 
консултантски услуги, 
теренски увид, анализи, 

извештаи и други 
урбанистички 
архитектонски и 

инженерски услуги 
проценети по работен час 

    
100.000,00 

 
100.000,00 

44 Проекти за рушење - 0,00 

45 
Улица покрај 

Светонеделски гробишта со 
Л=1840 м 

680.000,00 
     

680.000,00 

46 
Енергетски проекти за 
фасади на објекти 
сопственост на ОБ 

    
400.000,00 

 
400.000,00 

47 
Санација на кровна 

конструкција на општинска 
зграда и простор за архива 

    
- 

 
0,00 

48 
Мал Париз ( Даме Груев) 

со Л=400м 
59.000,00 

     
59.000,00 

49 
Бул.1ви Мај во Јени Мале 

со Л= 290 
- 

     
0,00 

50 
улица покрај жел пруга-
Мал Париз со Л=220 м 

35.400,00 
     

35.400,00 

51 ул. Зборска со Л=190 м 100.000,00 100.000,00 

52 
Основни проекти за 

гасоводни приклуцоци    
50.000,00 

  
50.000,00 

53 

СЕКУНДАРНА 
Канализациона мрежа низ 

с. Магарево и дел од 
Трново со Л=3000 м (само 

ревизија) 

 
- 

    
0,00 

54 
Спортски комплекс во 
АРМ ГП 15.5 и 15.17 

1.400.000,00 
     

1.400.000,00 

55 
Зграда за противпожарна 

единица во АРМ со 
развиена површина за П+1 

    
2.000.000,00 

 
2.000.000,00 

56 
ул. Никола Тесла (од 

пресек на Ленски мост до 
Грозд) со Л= 

165.200,00 
     

165.200,00 

57 
ул.,,11ти Октомври,, со 

Л=200 м 
80.000,00 

  
36.000,00 

  
116.000,00 

58 
ул. 11-ти Март -Панде 

Николов, Козара, Димитрие 
Туцовиќ со Л=610 м 

284.970,00 
  

75.000,00 
  

359.970,00 

59 

Горно Оризари (улици: 
Јабланица+Мраморец+ 
Стара Чешма+Ванчо 

Јаневски+ Крсте Налев+ 
Васил Брглевски+ 

Раштанска) реконструкција 
со Л=3.300 м 

400.000,00 
     

400.000,00 

60 
Санација на кејски зидови 
на р. Драгор во Л=1000 м     

- 
 

0,00 

61 

Проектна документација за 
водоснабдување на викенд 

населба во Буковски 
ливади (Населба 

Ветерници) со Л=5350м 

  
420.000,00 

   
420.000,00 
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62 
ул. Штипска-водоводна 
линија (само ревизија) со 

Л= 2 
 

8.000,00 
    

8.000,00 

63 

Изготвување на проектна 
документација-основен 

проект за влез во БТ ул. ,,8-
ми ,, Септември од 
бензиска Лук Оил до 

граница на ГУП со Л=1500 
м и ш=23.5 м (ревизија на 

атмосверска кан ) 

1.895.030,00 106.200,00 
    

2.001.230,00 

64 

Реконструкција на улици 
во с. Д. Оризари со л=3500 

м и ревизија на 
канализација од 1000 м 

424.800,00 - 
    

424.800,00 

65 

Поврзување на ул. СТУ 5 
во АРМ 2 со ул. Во нас 

Стрчин со Л=  
(Инфраструктура за улици 
во АРМ Четврт 2: СтУ6, 
СтУ6а, СтУ13, СтУ14 и 
улица од Урбанистички 
проект во нас. Стрчин) 

454.630,00 109.900,00 91.570,00 73.460,00 36.730,00 
 

766.290,00 

66 
Изградба на ул кај 

Француски гробишта со 
Л=550 м 

232.722,00 30.085,00 26.220,00 35.097,00 17.510,00 
 

341.634,00 

67 
Изградба на Вело-патека на 

л.п. За с. Дихово -с. 
Братиндол со Л= 750 м 

170.000,00 
     

170.000,00 

68 
Реконструкција на ул. Д.И. 
Муратот од пресек со ШШ 
до ул. Ленинова со Л= 150 м 

80.000,00 
     

80.000,00 

69 ул. ,,150,, со Л=250 м 180.000,00 18.000,00 20.000,00 218.000,00 

70 
Реконструкција на кровна 
конструкција на ОУ во с. 

Кишава 
    

- 
 

0,00 

71 
Реконструкција на кров на 

спортска сала  во с. 
Бистрица 

    
500.000,00 

 
500.000,00 

72 
Ограда на Зелен парк на 
граница со ул Железничка     

- 
 

0,00 

73 

Уредување на зелени 
површини со урбана 

опрема и хортикултура во 
БЛР ( со измени на 

Програма за урбна опрема) 

    
200.000,00 

 
200.000,00 

74 

Основен проект за изградба 
на стационар за бездомни 
животни (согласно идеен 

регионален проект) 
    

0,00 
 

0,00 

75 
Реконструкција на 

спортски терен во БЛР со 
гумен под 

    
170.000,00 

 
170.000,00 

76 

Реконструкција на ул. 
Индустриска + дел од 
Партизанска со Л=1610 

+800 м 

383.600,00 
     

383.600,00 

77 
Основен проект за ул. 
,,Индустрски пат со 

Л=3778,4 м 
250.000,00 

     
250.000,00 

78 
л.п. За с. Буково-основен 

проект со ш=5 м 
412.000,00 

     
412.000,00 

79 ул. СТУ 8 во АРМ Четврт 2 204.080,00 47.018,00 47.018,00 31.320,00 329.435,00 

80 
ул. ,,170та и 210та ,, со 

Л=190м 
145.000,00 40.000,00 26.500,00 30.000,00 

  
241.500,00 

81 
Техничка документација за 
ревитализација на улици во 

Битола Бул. 1ви Мај 
550.000,00 

     
550.000,00 

82 
Елаборати за животна 

средина 
200.000,00 

     
200.000,00 
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83 
Проект за греење во СС 

Борис Чурлевски    
0,00 

  
0,00 

84 
Буковски Ливади: 

ул.Крстин Чулакоски со 
Л=220 м 

35.000,00 
     

35.000,00 

85 
Буковски Ливади: 

ул.Митре Врчакоски со 
Л=300 м 

35.800,00 
     

35.800,00 

86 
Буковски Ливади: 

ул.Буковски мост со Л=320 м 
230.000,00 

     
230.000,00 

87 
Програма за времени 
објекти-сообраќајни 

дејности 
    

200.000,00 
 

200.000,00 

88 Конзерваторски надзор 150.000,00 150.000,00 

89 

Урбанистички проект и 
основен проект за градежно 
земјиште-Рекреативна зона 
Кркардш со П=до 2 ха 

    
100.000,00 

 
100.000,00 

90 
Урбанистичка 

документација за Спортска 
сала с. Долно Оризари 

    
100.000,00 

 
100.000,00 

91 
Проект за реконструкција 
на улици во с. Кременица 

- 
     

0,00 

92 
Ревизија на проектна 

документација     
1.400.000,00 

 
1.400.000,00 

93 

Проект за изградба на 
Улица и паркинг кај  
болница Плодност со 
атмосверска и улично 

осветлување 

324.900,00 108.870,00 82.900,00 108.870,00 
  

625.540,00 

94 
Урбанистички Проект за 

инфраструктура Терминал - 
Жабени 

    
300.000,00 

 
300.000,00 

95 

Проект за 
Адаптација/Реконструкција 
на просториите на ОИК 

Битола и партерно 
уредување 

   
100.000,00 100.000,00 

 
200.000,00 

96 
Уредување и регулирање 
на дел од отворен канал  с. 

Логоварди 
    

100.000,00 
 

100.000,00 

97 
Уредување и регулирање 
на дел од Раштански порој  

во Горно Оризари 
    

100.000,00 
 

100.000,00 

98 
Реконструкција на улици 
во с. Карамани Л=2021 м 

130.000,00 
     

130.000,00 

99 
Реконструкција на улици 
во с. Крклино Л=480м 

110.000,00 
     

110.000,00 

100 
Реконструкција на улици 
во с. Бистрица Л=900м 

- 
     

0,00 

101 
Реконструкција на улица 

Леринска Л= 215м 
100.000,00 

     
100.000,00 

102 
Реконструкција на улици 
во с. Ротино Л=630м 

140.000,00 
     

140.000,00 

103 
Реконструкција на улица 

14та Л = 75м 
110.000,00 

     
110.000,00 

104 
Реконструкција на улици 

(Лавчански пат, Мараја Кири и 
Алберт Анштањ) Л=270м 

100.000,00 
     

100.000,00 

105 

Урбанистички проект за 
инмфраструктура со 
Основни проекти за 

Паркинг АРМ Четврт 3 

107.740,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00 
 

152.700,00 

106 
Реконструкција на улици 

во с. Горно Српци 
Л=600+790м 

100.800,00 
     

100.800,00 

107 

Проект за изработка на  
велосипедски патеки врз 
основа на Сообраќаен 
проект за Битола 

- 
     

0,00 
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108 

Реконструкција на дел од 
улица Влатко Миленковски 

и Гаврило Принцип 
Л=270м 

140.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 
  

210.000,00 

109 

Изработка на проектна 
документација за 

поплочување на јавни 
површини 

155.950,00 
     

155.950,00 

110 
Реконструкција на улица 
Нико Фундали Л=340м 

180.000,00 25.000,00 25.000,00 
   

230.000,00 

111 Улици кај Дулие 232.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 317.000,00 

112 
Реконструкција на улици 
во с. Д. Оризари со л=1400 

м  Фаза 2 
356.050,00 

     
356.050,00 

113 
Реконструкција на улица 
Димитар Тодоровски 
Л=150м (ул. 11та) 

90.000,00 
     

90.000,00 

114 
Реконструкциј на улица 
Панде Кајзеро Л=375м 

100.000,00 
     

100.000,00 

ВКУПНО: 16.759.280,00 925.063,00 1.048.368,00 1.316.702,00 8.159.280,00 - 28.208.692,00 

 
Предходна Измена на 

Програма   2022 
17.163.280,00 1.001.063,00 1.048.368,00 1.316.702,00 8.159.280,00 

 
28.688.693,00 

 
Планирано со Основен 

буџет 2022г 
22.542.907,00 1.077.100,00 749.350,00 2.031.200,00 9.071.000,00 300.000,00 35.771.557,00 

 
 

ИЗМЕНА НА ПРОГРАМА ЗА 2022г. – (Економски Развој)  –  Прилог 2 
 

Ред 
бр 

Шифра СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ Измена Maj Измена Септември 

1 464990 ДРУГИ ТРАНСФЕРИ 9.831.607,00 9.831.607,00 

2 Кофинансирање 

Кофинансирање на CBC-MK-GR-Greenmobility 2.238.020,00 2.238.020,00 

Кофинансирање на CBC-MK-GR-Benefit 1.000.000,00 1.000.000,00 

  

Кофинансирање на проект: Знаење, заштита и 
истражување на стари урбани јадра во РСМ и АЛ 
(РФ/АЛ/МК) 

500.000,00 - 

425990 Г1 За други договорни услуги - 116.135,00 

 
480190 Г1 

Купување на друга опрема (Изработка и монтажа на 
пултови) 

- 383.865,00 

  
Кофинансирање проект СМАРТ КУЛ ТУР-аванс за 
поврат на средства од МЛС 

2.920.000,00 2.920.000,00 

Кофинансирање проект Reload 460.000,00 460.000,00 

3 Учество на ОБ во проекти 2.000.000,00 2.000.000,00 

4 ЦППР 713.587,00 713.587,00 

9.831.607,00 9.831.607,00 

5 426990 Г1 Други оперативни трошоци 500.000,00 500.000,00 

Работа и активности за стратегија на ЕР 500.000,00 500.000,00 

6 426120Г1 Чланарина за 763.080,00 763.080,00 

ЗЕЛС 763.080,00 763.080,00 

8 3Г трансфер Еднократна помош до здруженија на граѓани 1.000.000,00 1.000.000,00 

СЕ вкупно 12.094.687,00 12.094.687,00 

 
 
 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за измени на 
Програмата за туризам во Општина Битола 

за 2022 година 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 28.10.2021 

 

СТР. 42 

Се објавува Програмата за измени на 
Програмата за туризам во Општина Битола 
за 2022 година, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 26.10.2022 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за измени на Програмата за туризам во 

Општина Битола за 2022 година 

Се врши измена на Програма за туризам 
за 2022 година во ПРИЛОГ за следните 
буџетски ставки: 

 
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
Се додава ред 2 - Пригоди од превземени 

средства од Програма на Економски развј 
во висина од 475.000,00 денари 

Се додава ред 3 – Превземени средства 
планирани за компјутерски софтвер во 
висина од 1.925.000,00  

 
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
Се додава ред 6 – Намената на средствата 

во висина од 2.400.000,00 денари се за 
авантуристичкиот парк во Националниот 
парк Пелистер, а во врска со реализацијата 
на ИПА проектот за прекугранична сора-
ботка со Р.Грција, Авантура преку граници. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
За спроведување на оваа програма се 

грижи Градоначалникот на Општина Би-
тола, Комисијата за економски развој и 
Одделението за економски развој при Сек-
торот за економски развој, јавни дејности и 

информатичка технологија на Општина 
Битола.  

Програмата влегува во сила наредниот 
ден по објавување во „Службен гласник на 
Општина Битола“, а ќе се применува до 
крајот на годината, односно до донесување 
на Програмата за 2023 година. 

Бр.09-166/16                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 Тринаесетта 
измена и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на јавни 
површини на подрачјето на Општина 

Битола 

Се објавува Одлуката за Тринаесетта 
измена и дополнување на Програмата за 
поставување на урбана опрема на јавни 
површини на подрачјето на Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола (“Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 година, донесе 

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

опрема на јавни површини на подрачјето 
на Општина Битола 
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Член 1 
Се врши Тринаесетта измена и до-

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

 
Член 2 

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

Бр.09-166/17                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 сопствено 
учество и одобрување на финансиски 

средства на Општина Битола за 
реализација на потпроектот„ Изградба на 

колектор за одведување на фекални 
отпадни води од локалитетот Бегова 
чешма – Национален парк Пелистер, 

делница РШ – Пречистителна станица – 
реципиент ( дел од траса од км 3+ 596,50 

до км 4+ 119,00 општина Битола ) 

Се објавува Одлуката за сопствено 
учество и одобрување на финансиски 
средства на Општина Битола за реализација 
на потпроектот„ Изградба на колектор за 
одведување на фекални отпадни води од 
локалитетот Бегова чешма – Национален 
парк Пелистер, делница РШ – Пречис-
тителна станица – реципиент ( дел од траса 
од км 3+ 596,50 до км 4+ 119,00 општина 
Битола ), донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („ Службен весник на 
РМ“ бр.05/02 ), член 16 и член 70 од 
Статуст на Општина Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“бр.10/05, 17/08, 
08/19, 14/20, 19/20 и 05/21) а во врска со 
Одлуката на Влада на Република Северна 
Македонија за распределба на сретства 
согласно Договорот за заем по Проектот 
“Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ бр.51-5296/4 од 24.11.2010 година 
(„Службен весник на Република Маке-
донија“бр.154/2010,113/2015 и 29/2019), 
Советот на Општина Битола на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе  

О Д Л У К А 
за сопствено учество и одобрување на 

финансиски сретсва на Општина Битола за 
реализација на потпроектот„ Изградба на 

колектор за одведување на фекални 
отпадни води од локалитетот Бегова 
чешма – Национален парк Пелистер, 

делница РШ – Пречистителна станица – 
реципиент ( дел од траса од км 3+ 596,50 

до км 4+ 119,00 општина Битола )  

 
Член 1  

Советот на Општина Битола дава соглас-
ност за одобрување на финасиски сретства 
за учество на Општина Битола во реали-
зација на потпроектот Изградба на колек-
тор за одведување на фекални отпадни 
води од локалитетот Бегова чешма – 
Национален парк Пелистер, делница РШ 
– Пречистителна станица – реципиент ( 
дел од траса од км 3+ 596,50 до км 4+ 
119,00 општина Битола , доколку се јави 
потреба за истите . 

 
Член 2 

Општина Битола ќе учествува во проектот 
со вкупен износ кој ќе претставува разлика 
помеѓу преостанатите сретства кои општина 
Битола ги има добиено, а неискористено, 
согласно Одлуката на Влада на Република 
Северна Македонија за распределба на 
сретства согласно договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ бр. 51-5296/4 од 24.11.2010 
година („Службен весник на РМ“  
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бр. 154/2010, 113/2015 и 29/2019 и вкупниот 
износ на финансиски сретсва потребни за 
целосна реализација на проектот „Изградба 
на колектор за одведување на фекални 
отпадни води од локалитетот Бегова чешма – 
Национален парк Пелистер, делница РШ – 
Пречистителна станица – реципиент ( дел од 
траса од км 3+ 596,50 до км 4+ 119,00 
општина Битола , а кој износ ќе биде утврден 
по завршувањето на постапката за јавна 
набавка и склучување на договор . 

 
Член 3 

Сретствата од член 2 на оваа одлука ќе 
бидат обезбедени и исплатени од Буџетот 
на Општина Битола  

 
Член 4 

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

Бр.09-166/18                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 изменување 
на Одлуката за комунален ред и мерки за 
нејзино спроведување на подрачјето на 

Општина Битола 

Се објавува Одлуката за изменување на 
Одлуката за комунален ред и мерки за 
нејзино спроведување на подрачјето на 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот 
за комуналните дејности („Службен весник 
на Република Македонија“бр.95/12..31/16 и 
64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.302/2020), член 16 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општина Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седница 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе: 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за комунален 
ред и мерки за нејзино спроведување на 

подрачјето на Општина Битола 

Член 1 
Во Одлуката за комунален ред и мерки за 

нејзино спроведување на подрачјето на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола“ бр. 14/12, 3/16 и 8/16), во 
член 90 зборовите „и мачки“ се бришат. 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/19                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

дополнување на Одлуката за свикување на 
Собрание на акционери на Акционерското 

друштво ФК ПЕЛИСТЕР АД Битола 

Се објавува Одлуката за дополнување на 
Одлуката за свикување на Собрание на  

акционери на Акционерското друштво 
ФК ПЕЛИСТЕР АД Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа член 22 и 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија“бр.05/2002) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за дополнување на Одлуката за свикување 

на Собрание на акционери на 
Акционерското друштво ФК ПЕЛИСТЕР АД 

Битола 

Член 1 
Во Одлуката за свикување на Собрание 

на акционери на Акционерското друштво 
ФК ПЕЛИСТЕР АД Битола („Службен 
гласник на Општина Битола“ бр.13/22) , во 
член 2 се додава нов став 3 кој гласи:  

„Претставникот е овластен да предложи, 
да утврди како кандидати и да избере 
членови на органите на управување“. 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/20                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 прифаќање 
на противпожарна опрема и средства за 
гасење на пожари за потребите на ТППЕ - 

Битола 

Се објавува Одлуката за прифаќање на 
противпожарна опрема и средства за гасење 
на пожари за потребите на ТППЕ - Битола, 

донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02), член 22 и 70 
од Статутот на Oпштината Битола (,,Служ-
бен гласник на Oпштината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
а во врска со член 1 од Одлуката за распо-
редување на набавената противпожарна 
опрема и средства за гасење на пожари на 
Општина Битола со бр.41-7824/2 од 
27.09.2022 година на Владата на РСМ 
(„Службен весник на РСМ“бр.211/22), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на ден 26.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за прифаќање на противпожарна опрема и 

средства за гасење на пожари за 
потребите на ТППЕ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола ја 

прифаќа противпожарната опрема и 
средствата за гасење на пожари за 
потребите на ТППЕ – Битола која што се 
состои од : 

 

Р.бр. Назив и опис 
Количина 

(парче) 
1. Возило 

- вид: пикап товарно 
возило, 
- марка: „Санг Јонг“ 
- тип: „Мусо Гранд“  
- број на шасија: 
KPAX62EESNP177237, 
- година на производство: 
2022 година, 
- работна зафатнина на 
моторот: 2157 cm3, 
- сила на моторот: 133 Kw 
и  
- боја на каросерија: бела 

 
 
 
 

1 
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2. Систем за греење на 
пожари: 
- мотор: бензиски, четири 
тактен, 
- сила на моторот:13,5 ks, 
- капацитет на 
цилиндарот: 420 sm3, 
- пумпа: мембранска 
опремена со витло 

 
 

1 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/21                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање 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 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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.05/02), член 36, член 37 и член 38 од 
Законот за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост (“Служ-
бен 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, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општина Битола на седницата одржана 
на ден 26.10.2022 година ја донесе следнава 

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

наддавање 

Член 1 
Со оваа Одлука на Советот на Општина 

Битола се даваат во закуп: 
- Киоск бр.1 со површина од 9,4 м2 

прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.2 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.4 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.5 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

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

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

- Киоск бр.10 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.11 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.12 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.13 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.14 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 

- Киоск бр.16 со површина од 14,44 м2 
прибележан на КП 17573/1 во ИЛ бр.1 
КО Битола 
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- Магацински простор со површина од 152 
м2 прибележан на КП 1159 во ИЛ бр.183 
КО Лопатица 
 
Надоместокот за закупнина на недвижните 

ствари што се даваат во закуп изнесува 0,5% 
од проценетата вредност на недвижната 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 

Одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во “Службен гласник на  

Општина Битола”. 

Бр.09-166/22                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 распределба 

на финансиски средства доделени од 
Владата на РСМ за настраданите од 

елементарни непогоди (град и поплава) во 
Општина Битола во месец август 2016 

година 

Се објавува Одлуката за распределба на 
финансиски средства доделени од Владата 
на РСМ за настраданите од елементарни 
непогоди (град и поплава) во Општина 
Битола во месец август 2016 година, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 70 од Статутот на 
Општина Битола („Службен Гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) а во врска со Одлуката 
на Владата на РСМ бр.41-7523/1 од 
30.08.2022 година, Советот на Општината 
Битола на седница одржана на ден 
26.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за распределба на финансиски средства 

доделени од Владата на РСМ за 
настраданите од елементарни непогоди 
(град и поплава) во Општина Битола во 

месец август 2016 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се распределува 

финансиската помош за настраданите од 
елементарните непогоди – поплава и град 
во Општина Битола во месец август 2016 од 
Буџетот на РСМ согласно Одлуката на 
Владата на РСМ бр.41-7523/1 од 30.08.2022 
година и нацрт-записникот од седумдесет и 
втората седница на Владата на РСМ бр.41-
5863/1 од 23.08.2022 година, во процен-
туален износ од 10% од вкупно конста-
тираната штета согласно Извештајот од 
страна на Комисијата за процена на штети 
од поплава и град на Општина Битола, 
односно во износ од 2.306.565,4 денари за 
штетите како последица од поплавите и во 
износ од 112.047,00 денари како последица 
од град.  

 
Член 2 

Вкупно доделените средства ќе бидат 
исплатени до барателите сукцесивно, од-
носно во два наврати согласно динамиката 
на исплаќање на истите до Општина Битола 
од страна на Владата на РСМ. 

 
Член 3 

Финансиските средства доделени од 
Владата на РСМ во вкупен износ од 10% од 
определениот надомест согласно Извеш-
таите од Комисијата за процена на штети на 
Општина Битола ќе бидат исплатени на 
сите баратели согласно Извештаите на 
Комисијата за процена на штети од поплава 
и град на Општина Битола во еднаков 
износ. 
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Член 4 
Средствата ќе бидат исплатени од 

посебна сметка на Општина Битола – 
Елементарни непогоди - поплави - 
703014002978971 и истите да бидат 
префрлени на барателите кои претрпеле 
штети од поплава и град. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен Гласник на 
Општина Битола“. 

Бр.09-166/23                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 измена на 
Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во Општината Битола 

Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на висината на 
комуналните такси во Општината Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.05/02), член 2 став 2 и 
член 5 од Законот за комуналните такси 
(„Службен весник на РМ“ бр.61/04, 64/05, 
92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и 23/16) и член 
22 точка 5 и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за утврдување на 

висината на комуналните такси во 
Општината Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на висината 

на комуналните такси во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.09/2005, 14/19 и 22/21), во член 2, 
тарифен број 3, став 1, зборовите „дневно 
15 ден/m2“ се заменуваат со зборовите 
„дневно 10 ден/m2“. 

 
Член 2 

Одредбата од членот 1 на оваа одлука ќе 
важи до 15.04.2023 година. 

 
Член 3 

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

Бр.09-166/24                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 измена на 
Одлуката за утврдување на критериуми и 

стандарди за поставување на урбана 
опрема на подрачјето на Oпштина Битола 

Се објавува Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на Oпштина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 
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Врз основа на член 36 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02), член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21) и член 80 став 1 од 
Законот за градење („Службен весник на 
РМ бр. 30/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и 
„Службен весник на РСМ“ бр. 244/19,18/20 
и 279/20), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на ден 26.10.2022 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за утврдување на 
критериуми и стандарди за поставување 

на урбана опрема на подрачјето на 
Oпштина Битола 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на крите-

риуми и стандарди за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Oпштина 
Битола („Службен гласник на општината 
Битола“ бр.16/17, 03/18 и 05/21), во член 17 
став 1 зборовите „од 15.11 (ноември)“ се 
заменуваат со зборовите „од 01.11 
(ноември)“ до потегот Епинал и од 05.11 
(ноември) од потегот Епинал до плоштад 
„Магнолија“. 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/25                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 на ЈОУДГ„Мајски Цвет“ 

Битола за 2023 година  

Се објавува Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вра-
ботување на ЈОУДГ„Мајски Цвет“ Битола 
за 2023 година, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 116 став 1 алинеја 11 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“бр.23/13..311/20) 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 26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е  
за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 

Битола за 2023 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола за 2023 година, 
Бр.01-221/1 од 11.08.2022 година. . 

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

Бр.09-166/26                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување на ООУ „Гоце Делчев“Битола 

за 2023 година  

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Годишниот план за вработување на 
ООУ „Гоце Делчев“Битола за 2023 година, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 година, донесе 

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

за вработување во ООУ „Гоце 
Делчев“Битола за 2023 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување Бр.01-127/1 од 
29.06.2022 год. на ООУ „Гоце Делчев“ 
Битола за 2023 година. . 

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

Бр.09-166/27                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 не давање 
на согласност на Одлуката за измена и 

дополнување на Ценовникот за 
изведување на градежни и монтажни 
работи, изготвен по Програмата на 

Општина Битола за 2022 и 2023 година на 
ЈКП „Водовод“Битола 

Се објавува Решението за не давање на 
согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Ценовникот за изведување 
на градежни и монтажни работи, изготвен 
по Програмата на Општина Битола за 2022 
и 2023 година на ЈКП „Водовод“Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 став 1 алинеја 5 од 

Законот за јавните претпријатија (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 38/96..35/19 и 
„Сл.Весник на РСМ“Бр.275/19 и 89/22), 
член 36 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“бр.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 26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Ценовникот за 
изведување на градежни и монтажни 
работи, изготвен по Програмата на 

Општина Битола за 2022 и 2023 година на 
ЈКП „Водовод“Битола 

1. НЕ СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на 
Одлуката за измена и дополнување на 
Ценовникот за изведување на градежни и 
монтажни работи, изготвен по Програмата 
на Општина Битола за 2022 и 2023 година 
на ЈКП „Водовод“ Битола, донесена од УО 
на ЈКП „Водовод“ Битола бр.02-684/6 од 
23.09.2022 година. 
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2. Решението влегува во сила наредниот 
ден по објавување во “Службен гласник на 
Општина Битола”. 

Бр.09-166/28                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 
согласност на Одлуката за пуштање во 
употреба на Пазар на големо во рамките 

на Сточен пазар 

Се објавува Решението за давање на 
согласност на Одлуката за пуштање во 
употреба на Пазар на големо во рамките на 
Сточен пазар, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола, одржана на 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот 

за јавните претпријатија (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 38/96..35/19 и „Сл.Весник на 
РСМ“Бр.275/19 и 89/22), член 36 од Законот 
за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“бр.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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на согласност на Одлуката за 
пуштање во употреба на Пазар на големо 

во рамките на Сточен пазар 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за пуштање во употреба на Пазар на големо 
во рамките на Сточен пазар, донесена од 
УО на ЈП„Пазари“Битола бр.02-195/4 од 
16.09.2022 година. 

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

Бр.09-166/29                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање на 
согласност на Одлуката за утврдување на 
Ценовник за наплата на надоместок за 

користење на услугите во Пазар на големо 
во рамките на Сточен пазар 

Се објавува Решението за давање на 
согласност на Одлуката за утврдување на 
Ценовник за наплата на надоместок за 
користење на услугите во Пазар на големо 
во рамките на Сточен пазар, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот 

за јавните претпријатија (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 38/96..35/19 и „Сл.Весник на 
РСМ“Бр.275/19 и 89/22), член 36 од Законот 
за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“бр.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 
26.10.2022 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на согласност на Одлуката за 
утврдување на Ценовник за наплата на 
надоместок за користење на услугите во 
Пазар на големо во рамките на Сточен 

пазар 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на Ценовник за наплата на 
надоместок за користење на услугите во 
Пазар на големо во рамките на Сточен 
пазар, донесена од УО на ЈП „Пазари“ 
Битола бр.02-195/4-1 од 16.09.2022 година. 

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

Бр.09-166/30                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

неупотребливи основни средства и 
предмети од железо по пат на продажба 
како старо железо и изготвување на 
процена од овластен проценувач од 

Регистер на проценувачи на РСМ – КЈП 
„Нискоградба“Битола 

Се објавува Решението за давање 
согласност на Одлуката за отуѓување на 
неупотребливи основни средства и пред-
мети од железо по пат на продажба како 
старо железо и изготвување на процена од 
овластен проценувач од Регистер на проце-
нувачи на РСМ – КЈП „Нискоградба“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот 
за јавните претпријатија (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 38/96..35/19 и „Сл.Весник на 
РСМ“Бр.275/19 и 89/22), член 36 од Законот 
за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“бр.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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
отуѓување на неупотребливи основни 

средства и предмети од железо по пат на 
продажба како старо железо и 

изготвување на процена од овластен 
проценувач од Регистер на проценувачи 

на РСМ – КЈП „Нискоградба“Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за отуѓување на неупотребливи основни 
средства и предмети од железо по пат на 
продажба како старо железо и изготвување 
на процена од овластен проценувач од 
Регистер на проценувачи на РСМ – КЈП 
„Нискоградба“Битола, донесена од УО на 
КЈП„Нискоградба“Битола бр.02-409/4 од 
21.05.2021 година. 

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

Бр.09-166/31                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за давање 
согласност на Друштво за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија ЕСМ ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА 
ДООЕЛ за користење на името „БИТОЛА“ 
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Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Друштво за производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија 
ЕСМ ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА 
ДООЕЛ за користење на името „БИТОЛА“, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа член 9, став 2 од Законот за 

здруженија и фондации (,,Службен гласник 
на Општината Битола“ бр. 52/10..55/16), 
член 36 став 1 точка 15 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 
26.10.2022 година, донесе 

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

производство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија ЕСМ 

ТОПЛИФИКАЦИЈА БИТОЛА ДООЕЛ за 
користење на името „БИТОЛА“ 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Друштво 
за производство, дистрибуција и снабду-
вање со топлинска енергија ЕСМ ТОПЛИ-
ФИКАЦИЈА БИТОЛА ДООЕЛ за корис-
тење на името „БИТОЛА“, во називот на 
друштвото. 

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

Бр.09-166/32                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

Градоначалникот на Општина Битола, 
донесува 

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

воспитните групи со поголем број на деца 
во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ „Коца 
Василевска“, ДГ „Славејче“, ДГ 

„Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ„Кокиче“ и 
ДГ „Ѕвездички“ 

Се објавува Решението за давање соглас-
ност на Одлуката за работа на воспитните 
групи со поголем број на деца во ДГ „Мај-
ски Цвет“, ДГ „“Коца Василевска“, ДГ,,Сла-
вејче“, ДГ „Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ 
„Кокиче“ и ДГ „Ѕвездички“, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 64 став 5 и член 116 

од Законот за заштита на децата („Сл. 
весник на РМ“ бр.23/13..198/18 и „Сл. 
Весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 
275/19), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 
бр.05/02) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05, 17/08, 08/19, 
14/20, 19/20 и 05/21), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
работа на воспитните групи со поголем 
број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, ДГ 
„Коца Василевска“, ДГ „Славејче“, ДГ 

„Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ „Кокиче“ 
и ДГ „Ѕвездички“ 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр.02-258/1 од 29.09.2022 година на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за работа на воспитните групи со 
поголем број на деца во ДГ „Мајски Цвет“, 
ДГ „Коца Василева“, ДГ „Славејче“, ДГ 
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„Пеперутка“, ДГ „Качунка“, ДГ „Кокиче“ и 
ДГ „Ѕвездички“. 

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

Бр.09-166/33                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Одлуката за утврдување на 
почетокот и завршетокот на работното 
време во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола 

Се објавува Решението за давање 
согласност на Одлуката утврдување на 
почетокот и завршетокот на работното 
време во ЈОУДГ „Мајски Цвет“Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 67 став 6 од Законот 

за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ 
бр.23/13..198/18 и „Сл.Весник на РСМ“ 
бр.104/19, 146/19 и 275/19), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 
17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на ден 26.10.2022 година, донесе 

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

утврдување на почетокот и завршетокот 
на работното време во ЈОУДГ „Мајски 

Цвет“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
бр.02-259/1 од 29.09.2022 година на 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски Цвет“ 
Битола за утврдување на почетокот и 
завршетокот на работното време во ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола. 

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

Бр.09-166/34                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

позитивно мислење на Статутот на 
ООУ„Стив Наумов“Битола 

Се објавува Решението за давање на 
позитивно мислење на Статутот на 
ООУ„Стив Наумов“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/33    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 26 став 4 од Законот 

за основно 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 26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање на позитивно мислење на 
Статутот на ООУ„Стив Наумов“Битола 
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1. СЕ ДАВА позитивно мислење на 
Статутот на ООУ„Стив Наумов“Битола 
бр.02-252/4 од 26.09.2022 година. 

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

Бр.09-166/35                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 не давање 
согласност за разрешување и именување 
на член во Училишниот одбор во ООУ 

„Гоце Делчев“ Битола 

Се објавува Решението за не давање 
согласност за разрешување и именување на 
член во Училишниот одбор во ООУ„Гоце 
Делчев“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/34    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
Врз основа на член 106 став 2 од Законот 

за основното образование (,,Службен 
весник на РСМ“ бр.161/19 и 229/20) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05, 17/08, 08/19, 14/20, 19/20 и 05/21), 
Советот на Општината Битола, на седни-
цата одржана на 26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност за разрешување 
и именување на член во Училишниот 
одбор во ООУ „Гоце Делчев“ Битола 

1. НЕ се дава согласност за разрешување 
и именување на член во Училишниот одбор 
во ООУ „Гоце Делчев“ Битола 

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

Бр.09-166/36                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 не давање 
согласност за разрешување и именување 
на членови - претставници на родителите 
во Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“Битола 

Се објавува Решението за не давање 
согласност за разрешување и именување на 
членови – претставници на родителите во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 
Овадија Мара“Битола. 

Бр. 08-1168/35    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 
 
Врз основа на член 114 став 8 и став 17 

од Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13..198/18 и „Службен 
весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), 
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 26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Одлуката за 
разрешување и именување на членови - 

претставници на родителите во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ 

Битола 
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1. НЕ се дава согласност на Одлуката за 
разрешување и именување на членови - 
претставници на родителите во Управниот 
одбор бр.02-228/3 од 21.09.2022 год. на 
ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“Битола. 

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

Бр.09-166/37                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за урбанизам и заштита на 
животната средина при Советот на 

Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за урба-
низам и заштита на животната средина при 
Советот на Општината Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/36    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Комисија за урбанизам и заштита на 
животната средина при Советот на 

Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
урбаизам и заштита на животната средина 
при Советот на Општината Битола – 
Јасмина Буневска Талевска, а се именува – 
Методија Илиевски. 

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

Бр.09-166/38                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за безбедност при Советот на 

Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за безбед-
ност при Советот на Општината Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/37    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Комисија за безбедност при Советот на 

Општината Битола 
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1. Се разрешува членот во Комисија за 
безбедност при Советот на Општината 
Битола – Јасмина Буневска Талевска, а се 
именува – Методија Илиевски. 

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

Бр.09-166/39                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за јавни дејности при Советот на 

Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за јавни 
дејности при Советот на Општината Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/38    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Комисија за јавни дејности при Советот на 

Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
јавни дејности при Советот на Општината 

Битола – Јасмина Буневска Талевска, а се 
именува – Јадранка Павловска. 

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

Бр.09-166/40                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 измена на 
Решението за формирање на работна 

група која ќе работи на Велосипедската 
инфраструктура во Општина Битола 

Се објавува Решението за измена на 
Решението за формирање на работна група 
која ќе работи на Велосипедската инфра-
структура во Општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/39    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за измена на Решението за формирање на 

работна група која ќе работи на 
Велосипедската инфраструктура во 

Општина Битола 

1. Се врши измена на Решението за 
формирање на работна група која ќе работи 
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на Велосипедската инфраструктура во 
Општина Битола Бр.09-116/16 од 21.06.2022 
година и тоа во точка 2 на местото на 
Јасмина Буневска Талевска, советник во 
Советот на Општина Битола, се менува и ќе 
биде Анастасија Трајковска, советник во 
Советот на Општина Битола. 

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

Бр.09-166/41                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 измена на 
Решението за формирање на работна 
група за обезбедување на подобра 

сигнализација на пешачките премини 
пред основните и средните училипта  

Се објавува Решението за измена на 
Решението за формирање на работна група 
за обезбедување на подобра сигнализација 
на пешачките премини пред основните и 
средните училипта , донесенао на седницата 
на Советот на општината Битола одржана 
на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/40    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за измена на Решението за формирање на 

работна група за обезбедување на 
подобра сигнализација на пешачките 
премини пред основните и средните 

училипта 

1. Се врши измена на Решението за 
формирање на работна група за обезбе-
дување на подобра сигнализација на пе-
шачките премини пред основните и сред-
ните училипта Бр.09-54/49 од 30.03.2022 
година и тоа во точка 2 на местото на 
Јасмина Буневска Талевска, советник во 
Советот на Општина Битола, се менува и ќе 
биде Анастасија Трајковска, советник во 
Советот на Општина Битола. 

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

Бр.09-166/42                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 измена на 
Решението за формирање на работно тело 
кое ќе работи на регулирање на начинот 
на достава на стоки на територија на 

Општина Битола 

Се објавува Решението за измена на 
Решението за формирање на работно тело 
кое ќе работи на регулирање на начинот на 
достава на стоки на територија на Општина 
Битола, донесенао на седницата на Советот 
на општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/41    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а       Тони Коњановски 

 



ПЕТОК 28.10.2022 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 13  –  

 

СТР. 59 

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 26.10.2022 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за измена на Решението за формирање на 
работно тело кое ќе работи на регулирање 

на начинот на достава на стоки на 
територија на Општина Битола 

1. Се врши измена на Решението за 
формирање на работно тело кое ќе работи 
на регулирање на начинот на достава на 
стоки на територија на Општина Битола 
Бр.09-54/48 од 30.03.2022 година и тоа во 
точка 2 на местото на Јасмина Буневска 
Талевска, советник во Советот на Општина 
Битола, се менува и ќе биде Борче Корлев-
ски, советник во Советот на Општина 
Битола. 

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

Бр.09-166/43                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.56) 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 (КП бр.56) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/42    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 
год. 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 (КП бр.56) во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-10309/2011, КП бр.56 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1) (Андонов Сашо ) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/44                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.93/1) 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 (КП бр.93/1) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/43    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 26.10.2022 
год. 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 (КП бр.93/1) во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-294/2018, КП бр.93/1 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1) (Трајковска 
Снежана) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/45                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.563 и КП бр.564) 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 (КП бр.563 и КП бр.564) во 
идна урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
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општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/44    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.563 и КП бр.564) во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-930/2018, КП бр.563 КО 

Бистрица згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А1-1), 
згр.бр.3 (А5-4) и згр.бр.4 (А5-4) и КП 
бр.564 КО Бистрица згр.бр.1 (А5-4) 
(Ристевска Марија) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/46                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Братиндол (КП бр.661) 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 Братиндол (КП бр.661) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/45    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 

Братиндол (КП бр.661) во идна 
урбанистичко планска документација 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

1. УП1 бр.27-1587/2018, КП бр.661 КО 
Братиндол згр.бр.1 (А4-3) (Јагода 
Димитровска) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/47                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Брусник (КП бр.754) 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 Брусник (КП бр.754) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/46    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Брусник (КП бр.754) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-10062/2011, КП бр.754 КО 

Брусник згр.бр.1 (А1-1) (Дурлов Вангел) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/48                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 Одлуката за утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово (КП бр.220/10) 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 Дихово (КП бр.220/10) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/47    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Дихово (КП бр.220/10) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 

 
1. УП1 бр.27-9567/2011, КП бр.220/10 

КО Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Коста 
Миновски) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/49                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Дихово (КП бр.1003/2) 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 Дихово (КП бр.1003/2) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/48    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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-
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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 
26.10.2022 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 
Дихово (КП бр.1003/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-142/2018, КП бр.1003/2 КО 

Дихово згр.бр.1 (А1-1), згр.бр.2 (А1-1) и 
згр.бр.3 (А1-1) (Кондински Павле) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/50                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 

урбанистичко планска документација со 
која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени  

во КО Дихово (КП бр.1019/3) 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 Дихово (КП бр.1019/3) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/49    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Дихово (КП бр.1019/3) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти во идна урбанистичко 
планска документација: 
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1. УП1 бр.27-344/2018, КП бр.1019/3 КО 
Дихово згр.бр.1 (А1-1) (Колевска Попов 
Елизабета) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/51                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.61) 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-
ање на бесправните објекти изградени во 
КО Кравари (КП бр.61) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/50    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.61) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-9797/2011, КП бр.61 КО 

Кравари згр.бр.1 (А1), згр.бр.2 и згр.бр.3 
(Фахрадин Али) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/52                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
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планскиот опфат и вклопување на 
бесправните објекти изградени во КО 

Кравари (КП бр.421) 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 (КП бр.421) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/51    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.421) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 

1. УП1 бр.27-1087/2018, КП бр.421 КО 
Кравари згр.бр.2 (А5-4) (Димовски 
Оливер) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/53                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино (КП бр.1512/1) 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 Крклино (КП бр.1512/1) во идна 
урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/52    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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” 
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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 
26.10.2022 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 
Крклино (КП бр.1512/1) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-5067/2011, КП бр.1512/1 

КО Крклино згр.бр.2 (А1-1) и згр.бр.3(А1-
1) (Иванчо Спироски со промена на 
барател Жарко Спироски и Горјанче 
Спироски) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/54                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.820) 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 (КП бр.820) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/53    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.820) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-492/2018, КП бр.820 КО 

Крстоар згр.бр.1 (А4-3) (Видоевски 
Никола) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/55                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2034) 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 (КП бр.2034) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/54    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.2034) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-208/2018, КП бр.2034 КО 

Кукуречани згр.бр.2 (Г2-1)  (Поповски 
Борис) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/56                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2082) 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 Кукуречани (КП бр.2082) во идна 
урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/55    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.2082) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-10205/2011, КП бр.2082 КО 

Кукуречани згр.бр.1(А1) (Ѓешовски 
Златко) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/57                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2240) 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 (КП бр.2240) во идна 
урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/56    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
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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 
26.10.2022 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 (КП бр.2240) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-9889/2011, КП бр.2240 КО 

Кукуречани згр.бр.2(А-1) (Ѓоргиевски 
Здравко) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/58                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2240) 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 (КП бр.2240) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/57    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.2240) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-9887/2011, КП бр.2240 КО 

Кукуречани згр.бр.4 (А-1) и згр.бр.8 пп 
(Ѓоргиевски Благоја) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/59                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2563) 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 (КП бр.2563) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/58    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.2563) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-390/2016, КП бр.2563 КО 

Кукуречани згр.бр.1 (А1-1)  (Нешковски 
Пецо) 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/60                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.2577) 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 Кукуречани (КП бр.2577) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/59    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.2577) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-9707/2011, КП бр.2577 КО 

Кукуречани згр.бр.8 (А1-1) (Палику-
ќовски Николче) 

 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/61                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Лажец (КП бр.1141, 1142 и 1163) 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 Лажец (КП бр.1141, 1142 и 1163) во 
идна урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/60    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
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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 
26.10.2022 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 
Лажец (КП бр.1141, 1142 и 1163) во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1506/2018, КП бр.1141 и 

КП.бр.1142 КО Лажец згр.бр.2 (А1-1)  
КП бр.1163 КО Лажец згр.бр.1 (Г2-1) 

(Колевски Пандил) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/62                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.969) 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 (КП бр.969) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/61    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.969) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1510/2018, КП бр.969 КО 

Логоварди згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А1-1) 
(Ристевска Ленче) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/63                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.1226) 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 (КП бр.1226) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/62    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.1226) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-192/2018, КП бр.1226 КО 

Логоварди згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.3 (А1-5) 
(Митровски Раде, ) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/64                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Магарево (КП бр.306 и КП бр.305) 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 Магарево (КП бр.306 и КП бр.305) во 
идна урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/63    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Магарево (КП бр.306 и КП бр.305) во идна 
урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1247/2016, КП бр.306 и КП 

бр.305 КО Магарево згр.бр.1 (А1-1), 
згр.бр.2 (А5-4) и згр.бр. 3( А5-4) (Блага 
Бојоска) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/65                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Магарево (КП бр.480/2) 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 Магарево (КП бр.480/2) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/64    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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, 
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14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 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 
Магарево (КП бр.480/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1562/2018, КП бр.480/2 КО 

Магарево згр.бр.3 (А1-1) (Наумовска 
Весна) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/66                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.524) 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 (КП бр.524) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/65    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.524) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-953/2018, КП бр.524 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Томе 
Димитровски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/68                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.554/3) 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 Нижеполе (КП бр.554/3) во идна 
урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/66    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.554/3) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-209/2016, КП бр.554/3 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А4-3) (Кире 
Крстевски) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/68                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.601/7) 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 Нижеполе (КП бр.601/7) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/67    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.601/7) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1638/2018, КП бр.601/7 КО 

Нижеполе згр.бр.1 (А1-1) (Владе 
Чипуровски) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/69                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени(КП бр.41) 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 Олевени (КП бр.41) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/68    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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, 
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14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 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 
Олевени(КП бр.41) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-11873/2011, КП бр.41 КО 

Олевени згр.бр.1 (А1-1) (Елизабета 
Богоевска) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/70                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Олевени(КП бр.105) 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 Олевени(КП бр.105) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/69    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Олевени(КП бр.105) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-27/2018, КП бр.105 КО 

Олевени згр.бр.2 (А5-4) (Секуловски 
Љубе) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/71                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.699/12) 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 Раштани (КП бр.699/12) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/70    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.699/12) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-3382/2011, КП бр.699/12 

КО Раштани згр.бр.1 (А1) (Лазаровски 
Дончо) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/72                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино (КП бр.807) 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 Ротино (КП бр.807) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/71    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Ротино (КП бр.807) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-10072/2011, КП бр.807 КО 

Ротино згр.бр.1 (А1) и згр.бр.2 (А1) 
(Котевски Трајан) 

 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/73                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Ротино (КП бр.872/1) 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 Ротино (КП бр.872/1) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/72    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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, 
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14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 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 
Ротино (КП бр.872/1) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-705/2018, КП бр.872/1 КО 

Ротино згр.бр.2 (Б4-6) згр.бр.3 (А5-4) и 
згр.4 (А5-4) (Општина Битола) 

 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/74                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.413) 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 Трново (КП бр.413) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/73    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.413) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-482/2018, КП бр.413 КО 

Трново згр.бр.1 (А1-1) , згр. бр.2 (А5-1) и 
згр.бр.3 (А5-4) (Валентина Цветковска) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/75                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.467) 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 Трново (КП бр.467) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/74    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.467) во идна урбанистичко 

планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1201/2016, КП бр.467 КО 

Трново згр.бр.1 (А1-1) (Виолета Дервенов-
ска Димовска) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/76                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.504/2) во идна 

урбанистичко планска документација 



  –  БРОЈ 13 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 28.10.2021 

 

СТР. 84 

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 Трново (КП бр.504/2) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/75    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.504/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-4375/2011, КП бр.504/2 КО 

Трново згр.бр.1 (А1) и зг.бр. 2 (Иван 
Ристевски) 

 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/77                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.737/2) 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 Трново (КП бр.737/2) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/76    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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, 
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14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 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 (КП бр.737/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1394/2018, КП бр.737/2 КО 

Трново згр.бр.1 (А4-3) (Иле Келешовски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/78                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 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 (КП бр.762/2) 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 Трново (КП бр.762/2) во идна урба-
нистичко планска документација, донесена 
на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/77    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 (КП бр.762/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-2644/2011, КП бр.762/2 КО 

Трново згр.бр.1 (А1) (Вељан Димковски и 
Марија Димковска) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/79                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари (КП бр.396/1) 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 Цапари (КП бр.396/1) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/78    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Цапари (КП бр.396/1) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-70/2018, КП бр.396/1 КО 

Цапари згр.бр.1 (А4-3) (Кирил 
Велјановски ) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/80                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари (КП бр.396/2) 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 Цапари (КП бр.396/2) во идна урбанис-
тичко планска документација, донесена на 
седницата на Советот на општината Битола 
одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/79    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Цапари (КП бр.396/2) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1446/2018, КП бр.396/2 КО 

Цапари згр.бр.1 (А5-4) (Неделковски 
Борис) 

 
 
 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/81                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Цапари (КП бр.2580/1) 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 Цапари (КП бр.2580/1) во идна 
урбанистичко планска документација, доне-
сена на седницата на Советот на општината 
Битола одржана на 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/80    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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, 
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14/20, 19/20 и 05/21) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на ден 
26.10.2022 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 
Цапари (КП бр.2580/1) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-1051/2018, КП бр.2580/1 

КО Цапари згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр.2 (А5-
4) (Христо Веловски ) 

 
Член 2 

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

Бр.09-166/82                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 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 потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 

која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Црнобуки (КП бр.2055) 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 Црнобуки (КП бр.2055) во идна 
урбанистичко планска документација, 
донесена на седницата на Советот на 
општината Битола одржана на 26.10.2022 
година. 

Бр. 08-1168/81    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 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 
Црнобуки (КП бр.2055) во идна 

урбанистичко планска документација 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

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

 
1. УП1 бр.27-622/2016, КП бр.2055 КО 

Црнобуки згр.бр.1 (А1-1) (Лозаноски 
Киро) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

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

Бр.09-166/83                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за подигнување спомен 

обележје при Советот на Општината 
Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за 
подигнување спомен обележје при Советот 
на Општината Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/82    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

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

Комисија за подигнување спомен 
обележје при Советот на Општината 

Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
подигнување спомен обележје при Советот 

на Општината Битола – Јадранка Павловска, 
а се именува – Кети Неделковска. 

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

Бр.09-166/84                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија евроинтеграции и меѓународна 
соработка  при Советот на Општината 

Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија евроинте-
грации и меѓународна соработка при Со-
ветот на Општината Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на ден 26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/83    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Комисија евроинтеграции и меѓународна 
соработка при Советот на Општината 

Битола 
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1. Се разрешува членот во Комисија 
евроинтеграции и меѓународна соработка 
при Советот на Општината Битола – 
Методија Илиевски, а се именува – Кети 
Неделковска. 

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

Бр.09-166/85                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на член во 
Комисија за правата на децата при 

Советот на Општината Битола 

Се објавува Решението за разрешување и 
именување на член во Комисија за правата 
на децата при Советот на Општината 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на ден 
26.10.2022 година. 

Бр. 08-1168/84    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.10.2022 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 
26.10.2022 година, донесе 

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

Комисија за правата на децата при 
Советот на Општината Битола 

1. Се разрешува членот во Комисија за 
правата на децата при Советот на Општи-
ната Битола – Методија Илиевски, а се 
именува – Кети Неделковска. 

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

Бр.09-166/86                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.10.2022 г.             на Советот на Општината 
Б и т о л а                    Габриела Илиевска 
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