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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), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Програмата за заштита 

на животната средина и природа  
за 2015 година 

 1. Ја објавувам Програмата за заштита 
на животната средина и природа за 2015 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
10.07.2015 година. 

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

 
 

Бр. 08-861/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на на член 22 став 1 точка 2 

од Законот за локална самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 10.07.2015 година, 
донесе 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за заштита на животната средина и 

природа за 2015 година 

Со Програмата за заштита на животната 
средина и природа на Општина Битола за 
2015 година се планирани активности врз 
основа на анализа на проблемите од аспект 
на заштита на животната средина и природа 
на Општина Битола, а кои се во функција на 
истите во сите медиуми, вода, воздух,почва 
и природа. 

Средствата за реализација на оваа прог-
рама се планира да бидат обезбедени од 
буџетот на Општина Битола и од други 
извори и донациии. 

Главна цел на оваа програма е заштита и 
унапредување на животната средина и при-
рода преку систем на мерки и активности за 
долгорочно планирање, заокружени во вре-
менска и финансиска рамка. 

 
Програмата опфаќа: 

–  Процена на состојбите со животната 
средина на локално ниво; 

–  Дефинирање, процена и поставување на 
проблемите од областа на животната 
средина, базирани на ризикот за 
човековото здравје, еко системите и 
квалитетот на животот; 

–  Развивање на стратегии и активности за 
намалување на ризиците по животната 
средина во општината; 

–  Зголемена јавна свест и одговорност за 
заштита на животната средина и зголе-
мување на подршката од јавноста за 
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инвестициите од областа на животната 
средина во општината. 
Врз основа на степенот на загаденоста на 

животната средина во дадено подрачје, со-
држи мерки и активности за заштита на 
животната средина во дадено подрачје, 
содржи мерки и активности за заштита на 
животната средина и здравјето на луѓето, од 
интерес и во надлежност на општината, а 
особено за: 
– Снабдување со квалитетна вода за пиење 

во доволни количини; 
– Заштита на водите од загадување, про-

чистување на отпадните води, 
прогресивно намалување на штетните 
испуштања и постепено елиминирање на 
емисиите на опасни супстанции во 
водите и за ублажување на последиците 
од штетното дејство на водите и од 
недостигот на вода; 

– Заштита на воздухот од загадување и 
подобрување на квалитетот на воздухот; 

– Управување со отпад; 
– Заштита од бучава настаната како резул-

тат на стопанските активности и други 
дејности и активности; 

– Зголемување на енергетската ефиксност; 
– Заштита на биодиверзитетот; 
– Управување и користење на природните 

ресурси; 
– Подигање на јавната свест и развој на 

образованието за заштита и 
унапредување на животната средина и 
намалување на последиците од 
економскиот развој. 
Оваа Програма се однесува на проекти 

кои директно ќе бидат реализирани преку 
општина Битола, а се дел од поголем корпус 
на активности од делот на заштита на 
животната средина и природата кои заради 
специфичноста и начинот на реализирање 
се имплементирани во програмите на други 
сектори и одделенија во рамките на локал-
ната самоуправа на општина Битола. Дел од 
тие програми се: 
– Изградба на системи за водоснабдување  
– Изградба на пречистителна станица 

запрочистување на отпадни води; 
– Чистење на речните корита  
– Чистење на диви депонии со комунален 

и градежен отпад 
– Јавна чистота и 

– Изработка и одржување на парковско 
зеленило и др. 
 
1.Услуги за изработка на стратегиска 

оцена на влијанието врз животната сре-
дина врз плански документи. 

Согласно Законот за животна средина 
планските документи подлежат на страте-
гиска оцена на влијанието врз животната 
средина. Урбанистичките планови кои ги 
донесува општината исто така подлежат на 
стратегиска оцена на влијанието врз живот-
ната средина. Постапката за стратегиска 
оцена на влијанието врз животната средина 
ја води одделиението за урбанистичко пла-
нирање и заштита на животната средина, а 
извештаите за стратегиска оцена ги изгот-
вува експерт за стратегиска оцена на влија-
нието врз животната средина од листата на 
експерти од МЖСПП 300.000ден. 

2. Акции за пошумување на опожарени 
површини во општината. 

40.000 ден. 
Секоја година во рамките на акцијата 

„Ден на дрвото - засадија својата иднина“ 
на територијата на општина Битола во сора-
ботка со ЈП „Македонски шуми“ и НОВ се 
организира пошумување на делови од тери-
торијата на општината кои беа зафатени од 
шумски пожари. 

3. Изградба на пречистителна станица 
на град Битола во период од 2014-2018 
година. 

23.000.000. евра средества на Влада на 
РМ. 

Во тек се обезбедување на целокупната 
документација за изградба на пречистител-
на станица за прочистување на отпадните 
води од градот Битола. 
– изработка на физибилити студија 
– утврдување на локација според 

важечката планско-урбанистичка 
документација и тн. 
4. Реконструкција и чистење накори-

тото на реката Драгор. 
Секоја година општина Битола органи-

зира чистење на потпорните зидови од кејот 
и коритото на реката Драгор. 

6.000.000.ден. 
 
5. Изработка на ЛЕАП . 
300.000ден. 
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Согласно член 60 од Законот за животна 
средина советот на општината врз основа на 
своите специфични состојби и потреби а во 
согласност со Националниот план за живот-
на средина, донесува локален еколошки ак-
ционен план за животна средина во соглас-
ност со методологија од член 61 став (3) од 
овој закон  

6. Поставување на 500 корпи за отпа-
доци. 

500.000ден. 
7. Изградба на еко острови. 
200.000ден. 
8. Унапредување на системот за упра-

вување со отпад. 
3.000.000ден. 
9. Спроведување на програмата за 

„Заштита на амбиенталниот воздух“ на 
територијата на општина Битола. 

610.000ден. 
10. Спроведување на програмата за 

управување со отпад за 2015 год. ден. 
11. Избор на најубаво украсен нового-

дишен двор или балкон во Општина 
Битола за 2016 год. 

50.000 ден. 
Традиционално Општина Битола секоја 

година распишува конкурс за најубаво укра-
сен новогодишен двор или балкон. Целта на 
проектот е да ја подигне јавната свест на 
граѓаните за организирано украсување на 
своите објекти со што ќе се придонесе за 
поубав изглед на градот за новогодишните 
и Божиќните празници и поуспешна 
туристичка промоција на Битола. 

Вкупен износ: 10.700.000ден. 
 
Извор на финансирање на програмата е 

Буџет на Општина Битола и други 
извори. 

 
Програмата влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-437/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

Врз основа 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), донесувам 

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

организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 

администрација на Општината Битола 

1. Го објавувам Правилникот за органи-
зацијата, делокругот и начинот на извршу-
вање на задачите на општинската адми-
нистрација на Општината Битола, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 17 став 7 од Законот 

за вработените во јавниот сектор (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 27/14 и 199/14 ) член 57 
став 4 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 22 
т. 30 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 10.07.2015 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К  
 за организацијата, делокругот и начинот 

на извршување на задачите на 
општинската администрација на 

Општината Битола 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува вна-

трешна организацијата, делокругот и начи-
нот на извршување на задачите на општин-
ската администрација на Општината 
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Битола, видовите и број на организациони 
облици, услови за нивното образување како 
и раководење со истите. 

 
Член 2 

Внатрешната организација на органите 
на Општината се утврдува во зависност од 
надлежностите на Општината утврдени со 
закон, групирање на работите и задачите 
според видот, обемот, сложеноста, нивната 
меѓусебна сродност и поврзаност , како и 
други услови потребни при утврдувањето 
на внатрешната организација. 

 
 
II. ВИДОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ОБЛИЦИ НА ОПШТИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА  

 
Член 3 

За извршување на работите од надле-
жност на органите на Општината, во Опш-
тината Битола се организира општинска 
администрација.  

Општинската администрација ги извр-
шува работите од надлежност на органите 
на општината во согласност со Уставот и со 
закон, со Статутот на општината и другите 
прописи и општи акти донесени врз основа 
на закон. 

Општинската администрација, согласно 
начелото за приспособливост на организа-
ционите облици кон надлежноста на 
општината и кон потребите на граганите се 
организира во сектори и одделенија. 

Заради вршење на со закон утврдени 
работи од областа на заштитата од пожари 
во Општината се образува -Територијална 
против пожарна единица на Општината- во 
понатамошниот текст ТППЕ. 

 
Член 4 

Во општинската администрација се 
образуваат шест сектори, (во секој сектор 
најмалку две одделенија), Одделение за 
управување со човечки ресурси и Терито-
ријална противпожарна единица. 

 
Член 5 

Сектор се образува заради обединување 
на повеќе меѓусебно поврзани функции-
подрачја од надлежност на Општината, како 

и заради организирање, следење и коорди-
нирање на работите од надлежност на одде-
ленијата во неговиот состав и унапредување 
на нивната меѓусебна соработка. 

 
Член 6 

Одделението се образува заради извр-
шување на една од следните работи: норма-
тивно-правни, управување со човечки ре-
сурси, стручно-аналитички, управни, управ-
но-надзорни, информативно-документацио-
ни, информативно-комуникациски, стручно 
оперативни, материјално-финансиски, инве-
стиционо-тековни, информатичко-техно-
лошки, стручно административни, технички 
и помошни работи, како и други работи што 
се извршуваат во органите на Општината.  

 
Член 7 

ТППЕ на Општината се образува заради 
вршење на со закон утврдени работи од 
областа на заштитата од пожари. 

 
Член 8 

Општинската администрација на Општи-
ната Битола се организира во сектори, 
одделенија и ТППЕ и тоа: 

   
1. Сектор за правно-нормативни, админи-

стративни и општи работи во чиј состав се: 
а) Одделение за правно-нормативни работи 
б) Одделение за административни и општи 

работи, 
в) Одделение за имот и имотно-правни 

работи. 
 
2. Сектор за финансиски прашања 
Во чиј состав се: 
а) Одделение за буџетска координација 
б) Одделение за сметководство и пла-

ќања 
в) Одделение за администрирање на при-

ходи 
г) Одделение за јавни набавки  
д) Одделение за буџетска контрола 
 
3. Сектор за спроведување на урбанис-

тички планови, урбанистичко планирање, 
заштита на животната средина, комунал-
ните дејности и уредување на градежно 
земјиште во чиј состав се: 
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а) Одделение за спроведување на урба-
нистички планови 

б) Одделение за урбанистичко плани-
рање и заштита на животната средина 

в) Одделение за комунални дејности и 
уредување на градежно земјиште 

 
4. Сектор за економски развој, јавни деј-

ности и информатичка технологија 
во чиј состав се: 
а) Одделение за економски развој 
б) Одделение за јавни дејности  
в) Одделение за Информатичка техно-

логија  
 
5. Сектор - Општински инспекторат  
во чиј состав се: 
а) Одделение за комунална инспекција и 

инспекција за животна средина 
б) Одделение за градежна инспекција и 

инспекција за патен сообраќај и патишта. 
в) Одделение - инспекција за приходи, 

туризам, угостителство, образование и 
спорт 

 
6. Сектор за внатрешна ревизија 
во чиј состав се: 
а) Одделение за ревизија на системите за 

внатрешна контрола и ревизија на усогла-
сеност (регуларност) 

б) Одделение за ревизија на успешност 
во работењето (извршувањето), финансиска 
ревизија и ИТ ревизија. 

 
7. Одделение за управување со човечки 

ресурси 
 
8. Територијална противпожарна едница 

Битола  
 
 

III. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН НА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ 

 
 Член 9 

1. Сектор за правно-нормативни, админи-
стративни и општи работи ги врши след-
ните надлежности;  

- следење и проучување на законите и 
другите прописи и општи акти од областа 
на локалната самоуправа и нивна примена, 

- ги подготвува седниците на Советот и 
седниците на неговите комисии, 

- подготвува и реализира акти за Советот 
и Градоначалникот;  

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- изготвува договори, 
- врши информирање на граганите;  
- изготвување на ,,Службен гласник на 

Општината Битола“ изготвување на ,,Опш-
тински информатор“  

- прима и постапува по усни и писмени 
преставки од граганите;  

- соработува со невладините организа-
ции, учествува во координирање и водење 
на проекти; 

- го остварува начелото на јавност и 
транспарентност во работењето на органите 
на Општината;  

- води протокол за потребите на органите 
на општината; 

- врши стручни работи за Советот и 
Градоначалникот;  

- примена на македонскиот стандарден 
јазик;  

- врши прием и достава на материјали,  
- ракува со документите на општината и 

ги чува се до нивното уништување, односно 
предавање на државниот архив на РМ;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на општината , врши анализа 
на состојбата и дава иницијативи и пред-
лози за нивно решавање;  

- врши работи од аспект на евиденти-
рање, користење, располагање на недвижен 
имот сопственост на општината, согласно 
закон, 

- врши проценки и подготвителни работи 
за изготвување на предлози за експропри-
јација 

- врши работи неопходни за пренесената 
надлежност на имот сопственост на Репу-
блика Македонија 

- врши административно-технички и по-
мошни работи.  

 
Член 10 

1.1. Одделение за правно-нормативни 
работи ги врши следните работи кои се 
однесуваат на:  
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- следење и проучување на законите и 
другите прописи и општи акти од областа 
на локалната самоуправа и нивна примена,  

- изготвување и реализирање на одлуки и 
други општи и конкретни акти од надлеж-
ност на Советот и Градоначалникот;  

- подготвува седници на Советот и него-
вите тела;  

- изготвува договори,  
- изготвување на ,,Службен гласник на 

Општината Битола“  
- дава мислење на актите од аспект на 

нивната законитост,  
- ја следи проблематиката во областите 

на својата надлежност, врши анализа на сос-
тојбата и дава иницијативи и предлози за 
нивно решавање;  

 
Член 11 

1.2. Одделение за административни и 
општи работи, ги врши следните работи кој 
се однесуваат на: 

- следење на законите и другите прописи 
и општи акти од областа на локалната 
самоуправа и нивна примена;  

- информирање на граганите;  
- изготвува, координира и води проекти; 

координирање, организирање и подобру-
вање на соработката помеѓу невладините 
организации и локалната самоуправа,  

- изготвување на ,,Општински инфор-
матор“  

- примена на македонскиот стандарден 
јазик;  

- канцелариско и архивско работење, 
- административно -технички и помошни 

работи,  
- дава мислење на актите од доменот на 

својата надлежност од аспект на нивната 
законитост;  

- ја следи проблематиката во областите 
на својата надлежност, врши анализа на 
состојбата и дава иницијативи и предлози за 
нивно решавање;  

 
Член 12 

1.3.Одделение за имот и имотно – правни 
работи ги врши следниве работи кој се 
однесуваат на: 

 - следење и проучување на законите и 
другите прописи и општи акти од областа 

на локалната самоуправа имотно правните 
односи, сопственоста и нивна примена, 

- евидентирање на недвижен имот и на 
имотните права и интереси на општината 

- подготвување на план за управување со 
недевижниот имот на општината, 

- предлагање на мерки за заштита на 
недвижниот имот и за заштита на имотните 
права и интереси на општината 

- подготвување на договори за издавање 
на имот на општината под закуп, продажба 
на имот на општината како и купување на 
имот на општината, како и целокупната 
претходна документација (огласи, објави) и 
сл. 

- врши работи во врска со пренесената 
надлежност за општината, за имот сопстве-
ност на Република Македонија 

- брање за покренување и учество во 
постапката за експропријација на недвижен 
имот заради релизација на работи од јавен 
интерес 

- ја следи проблематиката во областите 
на својата надлежност, врши анализа на 
состојбата и дава иницијативи и предлози за 
нивно решавање;  

 
Член 13 

2.Сектор за финансиски прашања ги вр-
ши следните надлежности: 

- следи прописи од областа на финан-
сиското, сметководственото и материјал-
ното работење, јавни набавки, како и адми-
нистрирање на приходи и ги применува;  

- изготвува предлог Буџет, стратешки 
план, завршна сметка, и други општи и пое-
динечни акти од негова надлежност;  

- координирање на процесот на развој, 
воспоставување, спроведување и одржу-
вање на финансиското управување и кон-
трола 

- задолжително давање на мислење по 
предлог актите што ги изготвуваат другите 
организациони облици кои имаат или можи 
да имаат финансиски импликации за бу-
џетот на субјектот 

- изготвување на план за воспоставување 
на финансиско управување и контрола како 
и методологија за спроведување на планот  

- изработување на годишен финансиски 
извештај од член 47 од Законот за јавна 
внатрешна финансиски контрола 
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- врши контрола на извршувањето на 
буџетот, и извршувањето на утврдените 
политики и оперативно управување, 

- врши контрола на расположливоста на 
планираните средства во буџетот односно 
финасискиот план пред преземање на 
обврските 

- изготвување на планови за одобрување 
на буџетот, анализа на планирани актив-
ности, приходи и расходи, финансиско пла-
нирање,  

- изготвување на квартални извештаи,  
- консолидација на плановите на локал-

ните јавни установи, како и контрола на 
пресметките за плата во локалните јавни 
установи, 

- следење на реализација на договорите 
за јавните набавки и спроведување на ex 
ante и ex post финансиска контрола – вр-
шење контрола на комплетноста и испра-
вноста на целокупната документација (фак-
тури, порачки испратници), 

- спроведување на сметководствено еви-
дентирање за извршување на буџетот- фи-
нансиски план и подготвување на годишна 
сметка (биланс на состојба, биланс на при-
ходи и расходи, консолидиран биланс на ка-
питалниот имот, биланс на задолжување, и 
образложение кон финансиските извештаи) 

- сметководствено евидентирање на ос-
новните средства на субјектот евиденти-
рање и наплата на побарувањата и евиден-
тирање и плаќање на достасаните обврски 

- заштита на средствата и обврските чија 
вредност е евидентирана во билансот на 
состојбата 

- еx ante сметководствена контрола на 
целокупната документација пред да се из-
врши плаќањето согласно пишаните проце-
дури за сметководствени процеси 

- проверка на влезно-излезни фактури, 
книжење,  

- врши евиденција на основни средства, 
фактурирање на побарувања од закуп,  

- поднесување на годишна даночна пријава,  
- врши пресметка на плата и надоместоци 

и нивна евиденција, изготвува документа-
ција за регулирање на работен стаж 

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- изготвува Годишен план за јавните на-
бавки, негова измена и дополнување, 

- изготвува одлуки за потреба од јавни 
набавки, 

- дава стручна и техничка помош на Ко-
мисијата за јавни набавки;  

- врши планирање на приходи, нивно 
утврдување и наплата;  

- води евиденција на даночни обврзници;  
- води регистар на недвижен и подвижен 

имот со имиња и адреси на даночните об-
врзници, вкупна површина и вредност;  

- врши усогласување на состојбата на 
регистарот на недвижности со состојбата на 
недвижности во геодетската управа;  

- спроведува постапка за присилна на-
плата на локални даноци и такси;  

- изготвува пресметки за надомест за уре-
дување на градежно земјиште и соодветни 
договори за плаќање на надоместокот, 

- ја следи проблематиката во областите 
на својата надлежност, врши анализа на 
состојбата и дава иницијативи и предлози за 
нивно решавање; 

 
Член 14 

2.1.Одделение за буџетска координација 
ги врши следните надлежности: 
- следи прописи од областа на финан-

сиското, сметководственото и материјал-
ното работење, јавни набавки, како и адми-
нистрирање на приходи и ги применува;  

- го координира процесот за подготву-
вање, изменување и дополнување на бу-
џетот и стратешкиот план на Општината; 

- го координира процесот на развој, вос-
поставување, спроведување и одржување на 
финансиското управување и контрола; 

- давање предлози за воспоставува-
ње/укинување на еx ante финансиска кон-
трола со вршење на проценка на ризик и 
ажурирање на процедурите за работните 
процеси од областа на финансиското упра-
вување и контрола; 

- задолжително дава мислења по предлог 
актите што ги изготвуваат другите орга-
низациони единици во општината и предлог 
актите на други субјекти кои имаат или 
може да имаат финансиски импликации за 
Буџетот на Општината; 

- изготвува план за воспоставување на 
финансиското управување и контрола како 
и методологија за спроведување на планот 
кои ги одобрува Градоначалникот; 
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- следење и примена на законската регу-
латива од областа на буџетското работење; 

- подготовка на извештај за реализирани 
програми, проекти и договори; 

- подготовка на извештај за активностите 
за воспоставување и развој на финансиското 
управување и контрола; 

- вршење на самопроценки на одделни 
процеси на системот на финансиско управу-
вање и контрола, и 

- подготовка на Годишниот финансиски 
извештај од член (47) од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола. 

 
Член 15 

2.2. Одделение за сметководство и 
плаќања ги врши следниве работи:  

- следење на законите и подзаконските 
акти и прописи од областа на сметко-
водство; материјално-финансиското, книго-
водствено работење и нивна доследна 
примена;  

- следење на реализација на договорите 
за јавните набавки и спроведување на ex 
ante и ex post финансиска контрола – вр-
шење контрола на комплетноста и испра-
вноста на целокупната документација (фак-
тури, порачки испратници) 

- Спроведување на сметководствено еви-
дентирање за извршување на буџетот- финан-
сиски план и подготвување на годишна 
сметка (биланс на состојба, биланс на 
приходи и расходи, консолидиран биланс на 
капиталниот имот, биланс на задолжување, и 
образложение кон финансиските извештаи) 

- Сметководствено евидентирање на ос-
новните средства на субјектот евиденти-
рање и наплата на побарувањата и евиден-
тирање и плаќање на достасаните обврски 

- Заштита на средствата и обврските чија 
вредност е евидентирана во билансот на 
состојбата 

- Ex ante сметководствена контрола на 
целокупната документација пред да се из-
врши плаќањето согласно пишаните проце-
дури за сметководствени процеси 

- изготвува периодична пресметка и завр-
шна сметка;  

- врши финансиско и материјално книго-
водство;  

- проверка на влезно-излезни фактури, 
книжење,  

- врши евиденција на основни средства , 
фактурирање на побарувања од закуп,  

 - врши пресметка на плата и надо-
местоци и нивна евиденција, изготвување 
документација за регулирање на работен 
стаж, 

- изготвува општи и поединечни акти од 
негова надлежност; дава мислење на актите 
од аспект на нивната законитост;  

- изготвување прегледи,  
- ги следи состојбите, предлага мерки за 

нивно унапредување.  
 

Член 16 
2.3.Одделение за администрирање на 

приходи ги врши следниве работи:  
- следење на законите и подзаконските 

акти и прописи од областа на даноците и 
такси и нивна доследна примена; дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост;  

 - изготвува и реализира поединечни акти 
од негова надлежност;  

- врши прием на пријави од даночни 
обврзници,  

- врши планирање на приходи, нивно 
утврдување и наплата;  

- води аналитичка евиденција за наплата 
на приходи по сите основи,  

- води евиденција на даночни обврзници;  
- води регистар на недвижен и подвижен 

имот со имиња и адреси на даночните об-
врзници, вкупна површина и вредност;  

- врши усогласување на состојбата на ре-
гистарот на недвижности со состојбата на 
недвижности во геодетската управа;  

- изготвува пресметки за надомест за уре-
дување на градежно земјиште и соодветни 
договори за плаќање на надоместокот,  

- води постапка по жалби,  
- води статистички податоци од своја 

надлежност,  
- издава уверенија, достава на опомени, 
- спроведува постапка за присилна напла-

та на локални даноци и такси;  
- ги следи состојбите, предлага мерки за 

нивно унапредување. 
 

Член 17 
2. 4. Одделение за јавни набавки ги врши 

следниве работи:  

 



ВТОРНИК 14.07.2015 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 9  –  СТР. 9 

- следење на законите и подзаконските 
акти и прописи од областа на јавните 
набавки и нивна доследна примена; дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост;  

- изготвува Годишен план за јавните 
набавки, негова измена и дополнување 

- изготвува одлуки за потреба од јавни 
набавки, 

- и помага на комисијата при спрове-
дување на постапката за доделување на до-
говор за јавна набавка, 

- ги подготвува огласите за јавни набавки 
и ги објавува во согласност со закон 

- во координација со надлежните сек-
тори, учествува во подготовката на тен-
дерската документација за јавни набавки, 

- задолжително учествува со член во 
комисијата за јавна набавка во постапки за 
доделување на договор за јавна набавка над 
130.000, евра без ддв за стоки и услуги и 
4.000.000, евра за работи, 

- изготвува полугодишна евиденција за 
склучени договори и испраќа известување 
за склучени договори до бирото за јавни 
набавки, 

- го води регистарот на постапки за јавни 
набавки и ги доставува податоците до 
бирото за јавни набавки, 

- дава насоки и упатства на договорниот 
орган во врска со постапување во жалбена 
постапка во соработка со комисијата за 
јавни набавки,  

- давање на стручна и техничка помош на 
Комисијата за јавни набавки 

- ги изотвува потребните акти согласно 
извештајот од спроведената постапка, 

- ги ажурира податоците кои согласно 
закон за јавни набавки се доставуваат во 
ЕСЈН,  

- ги следи состојбите, предлага мерки за 
нивно унапредување, врши и други работи 
согласно законот за јавни набавки. 

 
Член 18 

2.5.Одделение за буџетска контрола 
ги врши следните работи: 
- следи прописи од областа на буџет-

ското работење и истите ги применува;  
- контрола на извршувањето на буџетот; 
- контрола на извршувањето на утврде-

ните политики и оперативното управување 

(надзор над целокупниот процес на финан-
сиското управување и контрола); 

- следење на реализацијата на договорите 
за јавните набавки и спроведува ex ante и ex 
post финансиска контрола - вршење доку-
ментирана контрола на комплетноста и 
исправноста на целокупната документација 
(фактури, порачки, испратници, работни 
налози, приемници и друго и нивна усо-
гласеност со договорот за јавни набавки); 

- изготвување на информации и извештаи 
за извршувањето на буџетот; 

- следење и примена на законската регу-
латива (закони, подзаконски акти, прописи, 
стандарди, упатства) од областа на финан-
сиското управување и контрола, и  

- контрола на расположливоста на пла-
нираните средства во буџетот/финансис-
киот план пред преземање на обврските  

- ги следи состојбите, предлага мерки за 
нивно унапредување 

 
Член 19 

3. Сектор за спроведување на урбанис-
тички планови, урбанистичко планирање, 
заштита на животната средина, комунал-
ните дејности и уредување на градежно 
земјиште ги врши следните работи: 

- следење на законите и подзаконските 
акти и прописи од областа на урбанизмот, 
урбанистичко планирање и уредување, 
заштитата на животната средина,природата 
и комуналните дејности и нивна доследна 
примена;  

- води постапка и изготвува и реализира 
општи и поединечни акти од негова над-
лежност (решенија, одобренија, изводи, 
протокол,дозволи, лиценци);  

- врши заверка на проекти од своја 
надлежност 

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- организира и спроведува постапка за 
изготвување и донесување на урбанистички 
планови; покренува иницијативи и врши 
обработка на добиени иницијативи за изме-
нување и дополнување на урбанистички 
планови, стручно следење на степенот на 
реализација на урбанистичките планови;  

- изготвува, следи и реализира одлуки, 
програми, акциони планови и други акти од 
надлежната област;  
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- врши проценка и превзема мерки за 
заштита и спречување од загадување на 
водата, воздухот, земјиштето, заштита на 
природата, заштита од бучава и јонизирачко 
и нејонизирачко зрачење. 

- изготвува и реализира општи и поеди-
нечни акти во областа на комуналните 
дејности: 

- снабдување со вода за пиење,  
- обработка и испорака на технолошка 

вода, одведување и пречистување на отпад-
ни води, одведување и третман на атмо-
сферски води,  

- одржување на јавната чистота, одржу-
вање и користење на паркови, собирање, 
транспорт и депонирање на цврст и техно-
лошки отпад,  

- снабдување со природен гас и топлин-
ска енергија,  

- одржување на јавни сообраќајни повр-
шини изградба и одржување на пазарите,  

- чистење на оџаците, одржување на 
гробиштата,погребални услуги, 

- одржување на комунални уреди (фонта-
ни, чешми, градски часовници и др.),  

- украсување на населени места,  
- отстранување и чување на непрописно 

паркирани возила;  
- дезинфекција, дезинскеција, дератиза-

ција, и ерадикација,  
- уредување и организирање на јавното 

осветлување,  
- регулација, одржување и користење на 

коритото на р. Драгор;  
- определување на имиња на улици, 

плоштади, мостови и други инфраструк-
турни објекти.  

- врши работи во врска со изградба, 
одржување, реконструкција и заштита на 
локални патишта и улици, основни и секун-
дарни комунални објекти; 

- изготвува и реализира општи и поеди-
нечни акти од областа на патниот сообраќај; 
линиски превоз на патници, авто такси 
превоз;  

- паркирање; регулирање на режимот на 
сообраќај; изградба и одржување на сообра-
ќајна сигнализација; јавниот простор за 
паркирање;  

- изготвување на договори; 
- уредување на градежно земјиште;  

- изведување на работи во врска со 
уредувањето,  

- ја следи состојбата, предлага мерки за 
нејзино унапредување. 

 
Член 20 

3.1.Одделение за спроведување на 
урбанистички планови ги врши следниве 
работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од областа на урбанизмот и граде-
жништвото и истите ги применува; дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост ;  

- изготвува, реализира и води постапка за 
донесување на општи и поединечни акти од 
негова надлежност (решенија, одобренија, 
изводи од урбанистички планови и други 
акти;  

- врши заверка на проекти од своја 
надлежност 

- изготвува и реализира одлуки, прог-
рами и други акти од надлежната област,  

- во постапка за легализација дава мис-
лење за објектите од аспект на вклопливост 
во важечките убанистички планови, 

- ја следи состојбата, предлага мерки за 
нејзино унапредување.  

 
Член 21 

3.2. Одделение за урбанистичко пла-
нирање и заштита на животната средина ги 
врши следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од областа на просторното и урбанистичко 
планирање и заштита на животната средина 
и природата и истите ги применува; дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост;  

- води постапка за изработување и доне-
сување на урбанистички планови, 

- покренува иницијативи и врши обра-
ботка на добиени иницијативи за изработка 
на урбанистички планови, 

- врши стручно следење на степенот на 
реализација на урбанистичките планови, 

- спроведува постапка за организирање 
на стручни расправи, јавни презентации, 
јавни анкети и работа настручни тела, 

- води управна постапка за одобрување 
на елаборати за животна средина и реше-
нија за Б-интегрирани еколошки дозволи, 
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- спроведува законска регулатива од 
областите на заштита на води, заштита на 
амбиенталниот воздух, заштита на приро-
дата, заштита од бучава и нејонизирачко 
зрачење, управување со отпад, 

- изготвува, реализира и води постапка за 
донесување на општи и поединечни акти од 
негова надлежност (решенија, стручни мис-
лења);  

- изготвува и реализира одлуки, програ-
ми и други акти од надлежната област,  

- ја следи состојбата, предлага мерки за 
нејзино унапредување. 

 
Член 22 

3.3.Одделение за комунални дејности и 
уредување на градежно земјиште ги врши 
следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од областа на комуналните дејности, 

градежното земјиште и истите ги при-
менува. 

- изготвува и реализира општи и поеди-
нечни акти од негова надлежност; дава 
мислење на актите од аспект на нивната 
законитост;  

- реализира прописи во комуналните деј-
ности:  

- снабдување со вода за пиење,  
- обработка и испорака на технолошка 

вода,  
- одведување и пречистување на отпадни 

води, одведување и третман на атмосферски 
води,  

- одржување на јавната чистота,  
- одржување и користење на паркови,  
- собирање, транспорт и депонирање на 

цврст и технолошки отпад,  
- снабдување со природен гас и топлин-

ска енергија,  
- одржување на јавни сообраќајни повр-

шини  
- изградба и одржување на пазарите,  
- чистење на оџаците,  
- одржување на гробиштата, погребални 

услуги, 
- одржување на комунални уреди (фон-

тани, чешми, градски часовници и др.),  
- украсување на населени места,  
- отстранување и чување на непрописно 

паркирани возила; 

- ја следи состојбата и презема мерки на 
планот на дезинфекција, дезинскеција, дера-
тизација, и ерадикација,  

- уредување и организирање на јавното 
осветлување, регулација, одржување и ко-
ристење на коритото на р. Драгор,  

- определување на имиња на улици, 
плоштади, мостови и други инфраструк-
турни објекти,  

- води регистар согласно закон. 
- врши координација на работи во врска 

со изградба, одржување, реконструкција и 
заштита на линиски инфраструктурни об-
јекти, основни и секундарни комунални об-
јекти; 

- изготвува и реализира прописи од 
областа на патниот сообраќај, линиски пре-
воз на патници, авто такси превоз,  

- паркирање, 
- регилирање на режимот на сообраќај,  
- изградба и одржување на сообраќајна 

сигнализација, јавниот простор за парки-
рање,  

- уредување на градежно земјиште,  
- изведување на работи во врска со 

уредувањето,  
- ги следи состојбите, предлага мерки за 

нивно унапредување . 
 

Член 23 
4. Сектор за економски развој, јавни 

дејности и информатичка технологија ги 
врши следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги приме-
нува;  

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- изготвување и реализација на одлуки и 
други општи и конкретни акти од надлежност 
на Советот и Градоначалникот, од областа на 
економскиот развој, трговијата, занает-
чиството, туризмот и угостителството; 

- изготвува планови за локален економ-
ски развој; иницира утврдување на развојни 
и структурни приоритети; како и основи и 
мерки за водење на локална економска 
политика на Општината; 

- иницира и развива регионална и 
меѓугранична соработка; 

- овозможува услови за подршка на раз-
војот на малите и средните претпријатија, 
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претприемништвото, земјоделството и агро-
берзата;  

- го следи извршувањето на плановите и 
предлага мерки за нивно остварување; 

- обезбедува документациона база на по-
датоци за потребите на планирањето и 
програмирање на економскиот развој; 

- учествува во координирање и водење на 
мегународни проекти;  

- развој на информатичка технологија во 
општината,  

- контрола, одржување и надополнување 
на компјутерско комуникациска инфра-
структура, хардверски и софтверски под-
систем,  

- изработка на бази на податоци за по-
требите на Општината,  

- компјутерска изработка на ,,Општински 
информатор“,  

- корисничка подршка, компјутерско ар-
хивирање и зачувување на документи,  

- креирање на заеднички информатички 
систем со јавните претпријатија,  

- подршка, надополнување и контрола на 
веб страната на општината,  

- учествува во изготвувањето на годиш-
ната програма за уредување на градежното 
земјиште  

- ги следи активностите на невладините 
организации и иницира и координира 
соработка со нив; 

- води евиденција, регистар, примање и 
обработување на пријави и обрасци пред-
видени со закон;  

- изготвува и реализира прописи од 
областа на образованието - основно и 
средно, основање, финансирање и админи-
стрирање на истите во соработка со цен-
тралната власт;  

- организирање на превоз и исхрана на 
ученици, и нивно сместување во ученички 
домови, 

- изготвува и реализира прописи од 
културата институционална и финансиска 
подршка на културните установи и проекти,  

- негување на фолклорот, обичаите ста-
рите занаети и слични културни вредности, 
организирањето на културни манифестации, 
потикнување на културното творештво. 

- изготвува и реализира прописи од 
спортот и рекреацијата, - развој на масов-
ниот спорт, и рекреативните активности, 

оранизирање на спортски приредби и 
манифестации; одржување и  

- изградба на објекти за спорт, подршка 
на спортски сојузи. 

- изготвува и реализира акти од областа 
на здравствената заштита - согласно закон-
ската надлежност.  

- изготвува и реализира прописи од 
областа на социјалната заштита и заштитата 
на деца;  

- сопственост, финансирање, инвестиции 
и одржување на детски градинки и домови 
за стари ;  

- социјална грижа за инвалидните лица; 
деца без родители и родителска грижа; деца 
со воспитно социјални проблеми; деца со 
посебни потреби; деца од еднородителски 
семејства; деца на улица; лица изложени на 
социјален ризик; лица засегнати со упо-
треба на дрога и алкохол;  

- подигање на свеста на населението; 
домување на лица со социјален ризик  

- остварување на право и воспитување на 
децата од предучилишна возраст согласно 
со Националната програма за развој на 
социјалната заштита. 

- изготвува и реализира прописи од об-
ласта на заштитата и спасувањето на гра-
ѓаните и материјалните добра, и управување 
со кризи  

- спроведување на подготовки и 
преземање на мерки за заштита од воени 
разурнувања, природни непогоди, и други 
несреќи и последиците предизвикани од 
нив,  

- трајно и непречено обезбедување на 
противпожарната заштита преку терито-
ријалната противпожарна единица. 

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на општината , врши анализа 
на состојбата и дава иницијативи и пред-
лози за нивно решавање.  

 
 Член 24 

 4.1.Одделение за економски развој ги 
врши следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од областа за економски развој, трговијата, 
занаетчиството, туризам и угостителство и 
истите ги применува;  

- изготвување планови за локален еко-
номски развој како и годишна програма за 
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изработка на ппроектна техничка докумен-
тација и ревизии на техничката докумен-
тација за изградба на објекти во надлежност 
на општината;  

- изготвување и реализирање на одлуки и 
други општи и конкретни акти од надлеж-
ност на Советот и Градоначалникот, од 
областа на економскиот развој;  

- иницира утврдување на развојни и 
структурни приоритети; како и основи и 
мерки за водење на локална економска 
политика на општината;  

- аплицира и реализира средства за из-
градба на објекти од меѓународни фондови 
или фондови на Владата на Република 
Мекедонија, 

- иницира и развива регионална и меѓу-
гранична соработка; овозможува услови за 
подршка на развојот на малите и средните 
претпријатија, претприемништвото во зем-
јоделието, сточарството, шумарството, во-
доснабдување и развој на локална агро-
берза;  

- го следи извршувањето на плановите и 
предлага мерки за нивно остварување;  

- обезбедува документациона база на по-
датоци за потребите на планирањето и про-
грамирање на економскиот развој; 

- учествува во изготвувањето на годиш-
ната програма за уредување на градежното 
земјиште, поврзано со изработката на про-
ектно техничка документација и ревизиите 
на истата,  

- ги следи активностите на невладините 
организации и иницира и координира 
соработка со нив; 

- врши изготвување на одлуки и други 
општи и поединечни акти од надлежност на 
Советот и Градоначалникот, од надлежната 
област,  

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- води евиденција, регистар, примање и 
обработување на пријави и обрасци пред-
видени со закон;  

- ги следи прописите и нивните измени и 
дополнувања;  

- ги следи состојбите, предлага мерки за 
нивно унапредување .  

 
 

Член 25 
4.2. Одделение за јавни дејности ги врши 

следните работи: 
- ги следи законските и подзаконски акти 

од надлежната област и истите ги при-
менува; 

- изготвува општи и поединечни акти од 
надлежност на Советот на општината и 
Градоначалникот од областа на образова-
нието, културата и спортот согласно закон; 

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост;  

- водење на регистар;  
- изготвува и реализира прописи од об-

ласта на образованието - основно и средно, 
основање, финансирање и администрирање 
на истите во соработка со централната 
власт;  

- организирање на превоз и исхрана на 
ученици, и нивно сместување во ученички 
домови;  

- институционална и финансиска поддр-
шка на културните установи и проекти, 
негување на фолклорот, обичаите старите 
занаети и слични културни вредности,  

- организирањето на културни манифес-
тации, потикнување на културното тво-
рештво;  

- развој на масовен спорт, рекреација и 
студентски спорт;  

- организирање на спортски приредби и 
манифестации; подршка на систем на нат-
превари, училишен и студентски спорт;  

- одржување и изградба на објекти за 
спорт, утврдување на мрежа на спортски 
објекти, класификација, опремување корис-
тење, планирање, определување рекреатив-
ни зони;  

- поддршка на општински спортски со-
јузи и Сојуз на спортови; основање на 
фондација за развој на спортот;  

- стопанисување со објектите за спорт.  
- изготвува и реализира општи и поеди-

нечни акти од надлежност на Советот на 
општината и Градоначалникот од областа 
на здравствената, социјалната и заштитата 
на деца согласно закон; дава мислење на 
актите од аспект на нивната законитост;  

- изготвува и реализира акти од областа 
на здравствената заштита согласно закон, 

 - изготвува и реализира прописи од об-
ласта на социјалната заштита и заштитата 
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на деца; сопственост, финансирање, инвес-
тиции и одржување на детски градинки и 
домови за стари;  

- социјална грижа за инвалидните лица, 
деца без родители, и родителска грижа; 
деца со воспитно социјални проблеми; деца 
со посебни потреби; деца од еднороди-
телски семејства; деца на улица; лица изло-
жени на социјален ризик; лица засегнати со 
употреба на дрога и алкохол;  

- подигање на свеста на населението;  
- домување на лица со социјален ризик  
- остварување на право и воспитување на 

децата од предучилишна возраст согласно 
со Националната програма за развој на 
социјалната заштита.  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од заштитата и спасувањето и управувањето 
со кризи и истите ги применува;  

- изготвува општи и поединечни акти од 
надлежност на Советот на општината и Гра-
доначалникот од областа на заштитата и 
спасувањето на граганите и материјалните 
добра, управувањето и справување со кризи;  

- дава мислење на актите од аспект на 
нивната законитост.  

- спроведување на подготовки и пре-
земање на мерки за заштита од воени разур-
нувања, природни непогоди, и други нес-
реќи и последиците предизвикани од нив,  

- трајно и непречено обезбедување на 
противпожарната заштита преку терито-
ријалната противпожарна единица;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на Општината, врши анализа 
на состојбата и дава иницијативи и пред-
лози за нивно решавање. 

 
Член 26 

4.3. Одделение за информатичка техно-
логија Ги врши следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги приме-
нува; 

- се грижи за развој на информатичката 
технологија и нејзиното вклучување во фун-
кционирањето на општината; 

- подготвка на предлог-планови за работа 
на одделението; 

- подговотка на извештаи за реализа-
цијата на програмата за работа на одде-
лението; 

- предлагање политики по клучни праша-
ња од областа на информатичките и кому-
никациските технологии;  

- поднесување иницијативи за решавање 
на одделни прашања и проблеми од областа 
на информатичките и коминикациските 
технологии; 

- координирање на националните и ло-
калните политики и стратегии од областа на 
информатичките и комуникациските тех-
нологии; 

- предлагање мерки за подобрување на 
функционалноститие и безбедноста на 
информатичко-комуникацискиот систем; 

- давање стручно мислење за изгот-
вување на актите од областа на инфор-
матичко – комуникациската технологија; 

- директна соработка со другите раково-
дители на одделенија и раководители на 
сектори за прашања од областа на инфор-
матичките и комуникациските технологии 

- одржување на оперативните систем 
- одржување на системите на управување 

со базите на податоци 
- одржување на апликативниот софтвер 
- одржување на компјутерска мрежа 
- одржување на мрежни сервиси (веб 

страна, VPN - врски итн.) 
- спроведува мерки за безбедност и заш-

тита на информативниот систем во општи-
ната; 

- дава помош на корисниците на инфор-
матичкиот систем; 

- врши надзор над постоечката инфор-
матичка опрема и дава препорака за потреб-
на замена или надоградба на истата; 

 
Член 27 

5. Сектор -Општински инспекторат ги 
врши следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги приме-
нува; 

- инспекциски надзор над примената на 
одредбите на законите и прописите, кои се 
однесуваат на администрирањето на прихо-
дите, комуналната хигиена, заштита на 
животната средина, урбанизамот, спречу-
вање на вршење на нерегистрирана дејност, 
патниот сообраќај, патиштата; образова-
нието, туризмот, угостителство и спортот;  
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- надзор над јавните претпријатија 
основани од општината и над правните и 
физички лица на кој општината им дала 
дозвола за вршење на комунална дејност,  

- составување на записник, издавање на 
решенија,  

- поднесување на пријави до надлежните 
државни органи при постоење на услови за 
истите;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на општината , врши анализа 
на состојбата, доставува извештаи и дава 
иницијативи и предлози за нивно решавање;  

 
Член 28 

5.1 Одделение за комунална инспекција и 
инспекција за животна средина ги врши 
следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги при-
менува;  

- врши инспекциски надзор над при-
мената на одредбите на законите, пропи-
сите,  

- надзор над јавните претпријатија осно-
вани од општината и над правните и фи-
зички лица на кој општината им дала доз-
вола за вршење на комунална дејноста, а кој 
се однесуваат на комуналната хигиена, 
заштита на животната средина, спречување 
на вршење на нерегистрирана дејност; 

 - врши инспекциски надзор во областа 
на домувањето 

- составување на записник, издавање на 
решенија,  

- поднесување на пријави до надлежните 
државни органи при постоење на услови за 
истите;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на Општината, врши анализа 
на состојбата,  

- доставува извештаи и дава иницијативи 
и предлози за нивно решавање;  

 
Член 29 

5.2. Одделение за градежна инспекција и 
инспекција за патен сообраќај и патишта ги 
врши следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги при-
менува; 

- врши инспекциски надзор над приме-
ната на одредбите на законите, прописите, и 
други општи и поединечни актите донесени 
од надлежност на општината, а кои се од-
несуваат на урбанизмот патниот сообраќај, 
локални патишта и улици, спречување на 
вршење на нерегистрирана дејност,  

- составување на записник, издавање на 
решенија,  

- поднесување на пријави до надлежните 
државни органи при постоење на услови за 
истите;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на општината , врши анализа 
на состојбата, доставува извештаи и дава 
иницијативи и предлози за нивно решавање;  

 
Член 30 

5.3. Одделение - инспекција за приходи, 
туризам, угостителство, образование и 
спорт ги врши следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги при-
менува; 

- врши инспекциски надзор над приме-
ната на одредбите на законите, прописите, и 
други општи и поединечни акти донесени 
од надлежност на општината, а кои се 
однесуваат на локалните приходи, туризам, 
угостителство, образование и спорт во пос-
тапка утврдена со закон,  

- составување на записник, издавање на 
решенија,  

- поднесување на пријави до надлежните 
државни органи при постоење на услови за 
истите;  

- ја следи проблематиката во областите 
на надлежност на општината , врши анализа 
на состојбата,  

- доставува извештаи и дава иницијативи 
и предлози за нивно решавање;  

 
Член 31 

6. Сектор за внатрешна ревизија ги врши 
следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги приме-
нува; 

- врши внатрешна ревизија на системите 
за внатрешна контрола; ревизија на усогла-
сеност (регуларност); ревизија на успеш-
ност во работењето (извршувањето), финан-
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сиска ревизија, како и ИТ ревизија согласно 
закон и со системот и процедурите за вна-
трешна ревизија воспоставени од Општи-
ната согласно со меѓународните стандарди 
за професионално работење на внатрешната 
ревизија прифатени од Министерството за 
финансии, 

- ги следи промените на релеватните 
закони и тековниот развој на меѓународните 
и националните прописи во областа на 
ревизијата и сметководството;  

- врши процена на усогласеноста на 
работењето на субјектот во согласност со 
законите, подзаконските, интерните акти и 
договори 

- врши темелна процена на функциони-
рање на системот за внатрешна контрола; 

- врши известување на Раководителот на 
субјектот за сите ревидирани прашања кај 
ревидираниот субјект  

- врши процена на економичноста, ефи-
касноста и ефективноста на работењето и 
користењето на средствата во дефинирана 
област на активности или програми на 
субјектот; 

- врши темелна проценка на работењето 
на информативно технолошките системи; 

- врши процена на соодветноста, еконо-
мичноста, ефективноста и ефикасноста на 
системот за финансиско управување и кон-
трола за утврдување, процена и управување 
со ризиците; 

- врши давање препораки за подобрување 
на работењето и работните процедури на 
субјектот ,  

- изготвување и донесување на стра-
тешки и годишен план за внатрешна реви-
зија врз основа на објективна проценка на 
ризик, извршување на поединечни внатре-
шни ревизии согласно со усвоените ре-
визорски планови и следењето на нивното 
спроведување; 

- врши изготвување на извештаи од 
извршените ревизи 

- врши следење на спроведување на мер-
ките преземени од раководителот на суб-
јектот врз основа на препораките дадени во 
ревизорските извештаи; 

- врши изготвување на упатство за работа 
и повелба за внатрешна ревизија, како и 
информирање на раководителот на субјек-

тот за постоење на конфликт на интереси 
при извршување на ревизорската задача; 

- врши известување до раководителот на 
субјектот и лицето задолжено за непра-
вилности, за неправилности или сомнежи за 
измами или корупција, кои можат да резул-
тираат со кривична, прекршочна или дис-
циплинска постапка; 

- врши изготвување на годишен извештај 
за извршените ревизии и активности на 
внатрешната ревизија; 

- врши изготвување на план за обука на 
внатрешните ревизори и следење на нивна 
имплементација.  

  
Член 32 

6.1. Одделение за ревизија на системите 
за внатрешна контрола и ревизија на 
усогласеност (регуларност) ги врши 
следните работи: 

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги при-
менува; 

- врши внатрешна ревизија на системите 
за внатрешна контрола и ревизија на 
усогласеност (регуларност) согласно закон 
и со системот и процедурите за внатрешна 
ревизија воспоставени од Општината со-
гласно со меѓународните стандарди за 
професионално работење на внатрешната 
ревизија прифатени од Министерството за 
финансии, 

- ги следи промените на релеватните 
закони и тековниот развој на меѓународните 
и националните прописи во областа на 
ревизијата и сметководството;  

- врши процена наусогласеноста на 
работењето на субјектот во согласност со 
законите, подзаконските, интерните акти и 
договори 

- врши темелна процена на функцио-
нирање на системот за внатрешна контрола; 

- врши известување на Раководителот на 
субјектот за сите ревидирани прашања кај 
ревидираниот субјект  

- врши давање препораки за подобрување 
на работењето и работните процедури на 
субјектот, изготвување и донесување на 
стратешки и годишен план за внатрешна 
ревизија врз основа на објективна проценка 
на ризик, извршување на поединечни 
внатрешни ревизии согласно со усвоените 
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ревизорски планови и следењето на нивното 
спроведување; 

- врши изготвување на извештаи од 
извршените ревизи 

- врши следење на спроведување на мер-
ките преземени од раководителот на 
субјектот врз основа на препораките дадени 
во ревизорските извештаи; 

- врши изготвување на упатство за 
работа, како и информирање на Раково-
дителот на субјектот за постоење на кон-
фликт на интереси при извршување на 
ревизорската задача; 

- врши известување до раководителот на 
субјектот и лицето задолжено за неправил-
ности, за неправилности или сомнежи за 
измами или корупција, кои можат да 
резултираат со кривична, прекршочна или 
дисциплинска постапка; 

- врши изготвување на годишен извештај 
за извршените ревизии и активности на 
внатрешната ревизија; 

- врши изготвување на план за обука на 
внатрешните ревизори и следење на нивна 
имплементација  

  
Член 33 

6.2. Одделение за ревизија на успешност 
во работењето (извршувањето), финансиска 
ревизија и ИТ ревизија ги врши следните 
работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и истите ги приме-
нува; 

- врши внатрешна ревизија на успешност 
во работењето (извршувањето) финансиска 
ревизија како и ИТ ревизија, согласно закон 
и системот и процедурите за внатрешна 
ревизија воспоставени од Општината сог-
ласно со меѓународните стандарди за про-
фесионално работење на внатрешната ре-
визија прифатени од Министерството за 
финансии, 

- ги следи промените на релеватните 
закони и тековниот развој на меѓународните 
и националните прописи во областа на 
ревизијата и сметководството;  

- врши процена на економичноста, ефи-
касноста и ефективноста на работењето и 
користењето на средствата во дефинирана 
област на активности или програми на 
субјектот; 

- врши темелна проценка на работењето 
на информативно технолошките системи; 

- врши процена на соодветноста, еконо-
мичноста, ефективноста и ефикасноста на 
системот за финансиско управување и кон-
трола за утврдување, процена и управување 
со ризиците; 

- врши давање препораки за подобрување 
на работењето и работните процедури на 
субјектот, изготвување и донесување на 
стратешки и годишен план за внатрешна 
ревизија врз основа на објективна проценка 
на ризик, извршување на поединечни 
внатрешни ревизии согласно со усвоените 
ревизорски планови и следењето на нивното 
спроведување; 

- врши изготвување на извештаи од 
извршените ревизи 

- врши известување на Раководителот на 
субјектот за сите ревидирани прашања кај 
ревидираниот субјект  

- врши следење на спроведување на мер-
ките преземени од раководителот на суб-
јектот врз основа на препораките дадени во 
ревизорските извештаи; 

- врши изготвување на упатство за ра-
бота, како и информирање на Раководи-
телот на субјектот за постоење на конфликт 
на интереси при извршување на ревизор-
ската задача; 

- врши известување до раководителот на 
субјектот и лицето задолжено за неправил-
ности, за неправилности или сомнежи за 
измами или корупција, кои можат да 
резултираат со кривична, прекршочна или 
дисциплинска постапка; 

- врши изготвување на годишен извештај 
за извршените ревизии и активности на 
внатрешната ревизија; 

- врши изготвување на план за обука на 
внатрешните ревизори и следење на нивна 
имплементација  

 
Член 34 

7. Одделение за управување со човечки 
ресурси ги врши следните работи:  

- ги следи законските и подзаконски акти 
од надлежната област и обезбедува ефи-
касна примена на законите, прописите, 
правилата и постапките за управување со 
човечките ресурси,  
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- учествува во постапките на вработу-
вање, унапредување и мобилност на држав-
ните службеници и другите вработени во 
општинската администрација,  

- изготвува и реализира општи и поеди-
нечни акти од надлежност на Советот на 
општината и Градоначалникот од областа 
на човечките ресурси согласно закон;  

- врши изготвување на акти кои се одне-
суваат на правата, обврските и одговорнос-
тите на вработените;  

- организира и координира стручно усо-
вршување и управување со учинокот на 
државните службеници и другите вработени 
во општинскта администрација;  

- ја следи проблематиката , врши анализа 
на состојбата и дава иницијативи и пред-
лози за нивно решавање; 

- врши и други работи во врска со човеч-
ките ресурси во општинската админи-
страција. 

 
Член 35 

8. Територијална противпожарна едини-
ца - Битола ги врши следните работи:  

- гаснење на пожари,  
- отстранување на непосредна опасност 

за настанување на пожар,  
- спасување на животот на граганите и 

заштита на имотот загрозен од пожари и 
експлозии,  

- укажување на техничка помош при 
незгоди и опасни ситуации како и из-
вршување на други работи при несреќи и 
непогоди,  

- дејствува како противпожарна единица 
на РМ заради оперативно делување при 
гаснење големи пожари на целата тери-
торија на РМ,  

- давање на помош кога е тоа побарано 
при гаснење пожари во други држави,  

- води евиденција за настанати пожари, 
експлозии интервенции за гасење и ја из-
вестува Дирекцијата за заштита и спасување 
и Општината за тоа,  

- пружа противпожарно обезбедување на 
објекти, делегации, јавни собири, спортски 
културни и други манифестации,  

- врши обука од областа на ПП зашти-
тата, врши едукација на грагани преку 
организирани предавања, медиуми и сл,  

- тековна поправка и одржување на 
механиката, периодично испитување и по-
правка на исправноста на ПП опремата, 
врши и други работи што ќе му бидат 
доверени. 

Противпожарната единица имаат фор-
мациска организација (Команден центар, 4 
вода со одделенија), 

 
Член 36 

Општинската администрација врши и 
работи делегирани од Органите на 
државната управа, во согласност со закон. 

 
IV. РАКОВОДЕЊЕ СО 

ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ОБЛИЦИ 
 

Член 37 
Со општинската администрација раково-

ди Градоначалникот на Општината. 
Секретарот на Општината раководи со 

административните службеници и другите 
вработени особено во контекст на управу-
вањето со човечки ресурси, како и реша-
вање за правата, обврските и одговорнос-
тите на административните службеници 
согласно со закон. 

Со цел да се обезбеди поголема ефикас-
ност и координација во работата на опш-
тинската администрација еден ден во неде-
лата се одржува Колегиум со раководните 
административни службеници. 

Со секторот раководи раководител на 
сектор. 

Во случај на отсуство или спреченост на 
раководителот на секторот, со секторот 
раководи помошникот на раководителот на 
секторот. 

Со одделението раководи раководител на 
одделение. 

Во случај на отсутност или спреченост на 
раководителот на одделението, со одделе-
нието раководи стручен државен службеник 
со највисоко звање во одделението кој го 
определува раководителот на секторот. 

Со ТППЕ, водовите и одделенијата 
раководат Командир на ТППЕ, Заменик 
Командир на ТППЕ, Командир на вод и 
Командир на одделение.  
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Член 38 
Вкупниот број на вработени и распо-

редот по звања и работни места го утврдува 
Градоначалникот на Општината со Правил-
никот за систематизација на работните 
места на општинската администрација. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Изворите и висината на средствата за 

извршување на овој Правилник се утврду-
ваат во Буџетот на Општината Битола. 

 
Член 40 

Со денот на влегување во сила на овој 
Правилник престанува да важи Одлуката за 
организацијата, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на Општината Битола бр. 07-
364/3 од 25.02.2008 г. Одлуката изменување и 
дополнување на Одлуката за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на 
Општината Битола бр. 07-2611/4 од 
27.08.2008, Одлуката изменување и допол-
нување на Одлуката за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на 
Општината Битола бр. 07-478/25 од 
16.03.2010 г., Одлуката изменување и допол-

нување на Одлуката за организацијата, де-
локругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на 
Општината Битола бр. 07 – 31/16 од 
29.11.2012. г и Одлуката изменување и до-
полнување на Одлуката за организацијата, 
делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на 
Општината Битола бр.07 – 13/28 од 
10.06.2014. г. 

 
Член 41 

Овој Правилник влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општината Битола,, а ќе се 
применува по добиената писмена соглас-
ност од страна на Министерството за ин-
форматичко општество и администрација. 

 
Бр.09-437/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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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), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Правилникот за 
постапување со инертен отпад 

1. Го објавувам Правилникот за постапу-
вање со инертен отпад, донесен на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2 и 
член 43 став 2 од Законот за управување со 
отпадот (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 68/2004...бр. 51/2015) и член 70 од Ста-
тутот на Општината Битола („Сл. гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 10.07.2015 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ИНЕРТЕН ОТПАД 

Со овој Правилник се пропишува 
начинот и постапката на управување со 
инертен отпад - градежен шут, како и 
правата и обврските на правните и 
физичките лица кои постапуваат со инертен 
отпад. 
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ОСНОВНИ ПОИМИ 
 

Член 1 
Под поимот инертен отпад се подразбира 

отпад што е отпорен и не подлежи на 
никакви значителни физички, хемиски или 
биолишки трансформации, не се раствора, 
не согорува и не реагира на друг физички 
или хемиски начин, не се биоразградува, а 
отпадот и неговиот исцедок не влијаат на 
друга материја со којашто доаѓа во допир, 
на начин на кој може да го загрозат ква-
литетот на површинските или подземните 
води со што би предизвикале загрозување 
на животната средина. 

Под поимот постапување со инетрен 
отпад се подразбитра собирање, транспор-
тирање, привремено складирање, третман и 
отстранување на инертен отпад, како и 
преземање на мерки за заштита на живот-
ната средина, животот и здравјето на 
луѓето. 

 
ОБВРСКИ НА ПРАВНИТЕ И 

ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ СОЗДАВААТ 
ИНЕРТЕН ОТПАД 

  
Член 2 

Правните и физичките лица кои при 
изведувањето на градежни, преработувачки, 
занаетчиски работи и други дејности созда-
ваат инертен отпад (градежен шут) кој нема 
својство на комунален отпад, се должни на 
свој трошок истиот да го соберат и да го 
транспортираат до локацијата наменета за 
привремено складирањеили до локацијата 
наменета за отстранување на инертен отпад. 

 
Член 3 

Правните и физичките лица кои созда-
ваат инертен отпад се должни ворок од 5 
дена од денот на завршувањето на актив-
ностите да го известат надлежниот опш-
тински орган за создадените количини, на-
чинот на собирање и транспортирање на 
истиот, како и датумот на транспортирање, 
при што пополнуваат транспортен форму-
лар кој се заверува одстрана на овластените 
општински служби. 

 

Член 4 
Правните и физички лица кои создаваат 

инертен отпад должни се инертниот отпад 
да го предадат на овластени правни и фи-
зички лица кои собираат и транспортираат 
таков вид на отпад, а до 1 м3 можат сами да 
го транспортираат до местото за наменето 
за привремено складирање на инертен 
отпад, при што истите треба да поседуваат 
доказ дека создадениот инертен отпад 
(градежен шут) го предале на определната 
локација. 

 
Член 5 

За депонирање на инертен отпад (гра-
дежен шут) на локацијата наменета за 
отстранување инертен отпад нема да се 
наплаќа надомест. 

 
Член 6 

Правните и физичките лица кои при 
изведување на градежни, преработувачки 
или занаетчиски работи предизвикаат загро-
зување на животната средина, или пак 
правните и физичките лица кои транспор-
тираат инертен отпад предизвикаат загро-
зување на животната средина, должни се во 
најкраток временски рок да ја санираат 
настанатата штета, односно да ја вратат 
првобитната состојба. За предизвиканата 
штета должни се веднаш да го известат 
надлежниот општински инспекторат. 

 
ОБВРСКИ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ КОЕ 

УПРАВУВА СО ДЕПОНИЈА ЗА 
ИНЕРТЕН ОТПАДИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ 
КОЕ УПРАВУВА СО ЛОКАЦИЈАТА ЗА 

ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИРАЊЕ НА 
ИНЕРТЕН ОТПАД 

 
Член 7 

Операторот на депонијата за инеретен 
отпад односно операторот на локацијата за 
привремено складирање на инертен отпад, е 
должен да ги прими донесените колични на 
инертен отпад согласно овој правилник.  

При приемот на инертниот отпад, одго-
ворното лице на депонијата односно лока-
цијата за привремено складирање, е должно 
да изврши проверка на потребната докумен-
тација (транспортни и идентификациони 
формулари), односно да ја утврди испра-

 



  –  БРОЈ 9 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ВТОРНИК 14.07.2015 СТР. 22 

вноста на наведените податоци и визуелно 
да го провери донесениот инертен отпад. 

Во случај на неточност на податоците со 
видот и количините на отпадот одговорното 
лице не смее да го прими отпадот. 

 
Член 8 

За донесените количини на инеретен 
отпад одговорното лице на депонијата од-
носно локацијата за привремено склади-
рање издава потврда (доказ) дека наведните 
колични на инертен отпад во транспортниот 
формулар се примени. 

 
Член 9 

Операторот на депонијата е должен депо-
нирањето на инертиот отпад да го врши на 
посебно на определна локација, одделно од 
одлагањето на комуналниот отпад. 

Операторот на депонијата не смее да 
врши одлагање на инертен и комунален 
отпад заедно. 

Во случај на потреба операторот на депо-
нијата можеопределни количините на 
инетрен отпад (градежен шут) да ги користи 
за насипување на телото на депонијата или 
да ги користи за поправка на патишта. 

 
Член 10 

Операторот на депонијата односно на ло-
кацијата за привремено складирање е дол-
жен да води евиденција на примените коли-
чини на инертен отпад согласно законста 
регулатива за управување со отпад. 

 
Член 11 

Во случај на предизвикување на хаварија 
при одлагање на инертниот отпад опера-
торот на депонијата односно на локацијата 
за привремено складирање е должен веднаш 
да преземи мерки за санирање на настаната 
штета.  

Во случај на загрозување на непосред-
ната околина опреаторот на депонијата 
односно операторот на локацијата за при-
времено складирање е должен да го извести 
и надлежниот опшински инспекторат. 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 12 
Инспекциски надзор над примената на 

овој правилник вршат општински кому-
нални инспектори и овластени инспектори 
за животна средина. 

 
Член 13 

Овој Правилник влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-437/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа 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), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА 

ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ИНЕРТЕН 
ОТПАД (ГРАДЕЖЕН ШУТ) НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 1. Ја објавувам Одлуката за определу-
вање на локација за третман и отстранување 
на инертен отпад (градежен шут) на 
подрачјето на Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 
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Врз основа на член 54, став 5 од Законот 
за управување со отпад (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 68/2004...бр.51/2015), Планот за 
управување со отпад на подрачјето на 
Општина Битола за периодот 2014-2019 и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 10.07.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за определување на локација за третман и 
отстранување на инертен отпад (градежен 

шут) на подрачјето на Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува локацијата 

за третман и отстранување на инертен отпад 
(градежен шут) на подрачјето на Општина 
Битола. 

 
Член 2 

Локацијата за депонирањето на инерт-
ниот отпад (градежниот шут) ќе биде во 
постоечката депонија Мегленци, која е од-
воена од парцелите каде што се депонира 
комуналниот отпад. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-437/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа 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), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката  за утврдување 
на ценовникот за користење на услуги што 
ги дава Територијалната противпожарна 
единица - Битола на физички и правни 

лица  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на ценовникот за користење на услуги што 
ги дава Територијалната противпожарна 
единица - Битола на физички и правни лица, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 10.07.2015 
година. 

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

 
Бр. 08-861/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 5 став 1 и 2 од 

Законот за пожарникарството („Службен 
весник на РМ“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013 
и 158/2014), член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр.5/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 10.07.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на ценовникот за 
користење на услуги што ги дава 

Територијалната противпожарна единица 
- Битола на физички и правни лица  

Член 1 
Со оваа Одлука Советот на Општина 

Битола утврдува ценовник за користење на 
услугите што ги дава Територијалната про-
тивпожарна единица од Битола кои можат 
да се даваат на физички и правни лица. 

 
Член 2 

Под услуги што ТППЕ ги дава на фи-
зички и правни лица се сметаат: користење 
на против пожарно возило со пожарникари, 
како и користење на друга техничка опрема. 

 
Член 3 

Давање на услуги и видот на техничката 
опрема и услуга што се бара се врши по 
претходно поднесено барање од барателот. 
Кон барањето физичкото односно правното 
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лице поднесува и изјава дека е запознат со 
условите и цената на давањето на услугата 
и дека истата во рок од три дена од 
добивањето на пресметката ќе ја исплати на 
жиро сметка на Општина Битола. 

 За давањето на услугата одлучува Градо-
началникот на Општината или од него 
овластено лице по претходен писмен из-
вештај од страна на Командирот на ТППЕ 
Битола или негов заменик. 

 
Член 4 

Ценовникот за користење на услугите 
што ги дава ТППЕ на физички и правни 
лица е составен дел на оваа Одлука. 

 
Член 5 

Паричните средства од давањето на ус-
лугите и користењето на против пожарната 
опрема, ќе се уплатуваат на сметка на 
општина Битола и истите ќе се наменети за 
потребите на ТППЕ. 

 
Член 6 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен глас-
ник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-437/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 

Ц Е Н О В Н И К 
за користење на услуги што ги дава ТППЕ 

од Битола на физички и правни лица 

1. Користење на ПП возила: 
  
- Обезбедување ПП возило со 5 пожар-

никари на спортски натпревари согласно 
Законот за спорт до 25 км изнесува 3.000, 
денари од започнат час. Над 25 км. надо-
местокот се зголемува за уште 40 денари  
од км. 

- Обезбедување ПП возило со 5 пожар-
никари на јавни собири согласно Законот за 
јавни собири до 25 км изнесува 3.000, де-
нари од започнат час. Над 25 км. надомес-
токот се зголемува за уште 40 денари од км. 

- Транспорт на вода со ПП возило до 
9000 литри и тројца пожарникари до 25 км 
изнесува 2,500 денари од започнат час. Над 
25 км надоместокот се зголемува за уште 40 
денари од километар 

 
2. Услуги со моторни и електрични 

пумпи 
 
 - За работа со моторна пумпа се напла-

тува за започнат час 1500, денари. 
 - За работа со електрична пумпа се на-

платува за започнат час 1000, денри. 
Времетраењето на услугата почнува да 

тече од излегување на возилото на терен 
заклучно до неговото враќање во единицата. 

 
 
 
Врз основа 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), донесувам 

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

трајно користење без надоместок на 
недвижни ствари на ЈОУ Дом за стари 

лица „Сју Рајдер“-Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
трајно користење без надоместок на нед-
вижни ствари на ЈОУ Дом за стари лица 
„Сју Рајдер“ - Битола, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот 

за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост (,,Службен весник 
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на РМ“ бр. 78/15 и 106/15), член 36, став 1, 
точка 10 од Законот за локалната самоу-
права (,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 10.07.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на трајно користење без 

надоместок на недвижни ствари на ЈОУ 
Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука на ЈОУ Дом за стари лица 

,,Сју Рајдер“ - Битола, се даваат на трајно 
користење, без надоместок, недвижни ствари 
заведени во Имотен лист бр.38611, сопс-
твеност на Општина Битола и тоа: 

- стан во семејна зграда на КП бр. 3073, 
објект 1, на улица ,,Илинденска“ бр. 156, 
кат ПР, во површина од 497 м2; 

- стан во семејна зграда на КП бр. 3073, 
објект 1, на улица ,,Илинденска“ бр. 156, 
кат СУ, во површина од 248 м2; 

- помошни простории на КП бр. 3073, 
објект 5, на улица ,,Илинденска“ бр. 156, 
кат ПР, во површина од 88 м2; 

- стан во семејна зграда на КП бр. 3073, 
објект 2, на улица ,,Илинденска“ бр. 156, 
кат ПР, во површина од 387 м2. 

 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тина Битола да склучи договор со кој поде-
тално ќе биде регулиран начинот на ко-
ристење на објектите од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-437/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
Врз основа 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), донесувам 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката  за подигање 
спомен обележје на Димитар Илиевски 

Мурато 

1. Ја објавувам Одлуката за подигање 
спомен обележје на Димитар Илиевски 
Мурато, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот 

за меморијални споменици и спомен 
обележја („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.66/04 и 89/08), Програмата 
за одбележување значајни настани и 
истакнати личности со спомен обележја за 
период од пет години во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.3/11 и 2/12) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 10.07.215 година, донесе 

О Д Л У К А 
за подигање спомен обележје на Димитар 

Илиевски Мурато 

Член 1 
Советот на Општина Битола донесува 

Одлука за подигање спомен обележје на 
Димитар Илиевски Мурато. 

 
Член 2 

За изработка на идеен проект за поди-
гање спомен oбележje се распишува јавен 
конкурс во траење од 30 дена од денот на 
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распишувањето на конкурсот во дневен 
печат. 

 
Член 3 

Одобрение за подигање на спомен 
обележја издава надлежен орган, согласно 
со закон. 

За подигање на спомен обележјето се 
применуваат прописите за просторно и 
урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-437/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа 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), донесувам 

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

спомен обележје на Александар Турунџев 

1. Ја објавувам Одлуката за подигање 
спомен обележје на Александар Турунџев, 
донесена на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 10.07.2015 го-
дина. 

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

 
Бр. 08-861/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот 

за меморијални споменици и спомен 
обележја („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.66/04 и 89/08), Програмата 
за одбележување значајни настани и истак-
нати личности со спомен обележја за 

период од пет години во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр.3/11 и 2/12) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 10.07.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
за подигање спомен обележје на 

Александар Турунџев 

Член 1 
Советот на Општина Битола донесува 

Одлука за подигање спомен обележје на 
Александар Турунџев. 

 
Член 2 

За изработка на идеен проект за поди-
гање спомен обележје се распишува јавен 
конкурс во траење од 30 дена од денот на 
распишувањето на конкурсот во дневен 
печат. 

 
Член 3 

Одобрение за подигање на спомен обе-
лежја издава надлежен орган, согласно со 
закон. 

За подигање на спомен обележјето се 
применуваат прописите за просторно и 
урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-437/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 

 
 
 
Врз основа 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), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за именување 
на Одбор за подигање на спомен обележја 

на Александар Турунџев и Димитар 
Илиевски Мурато 

1. Го објавувам Решението за именување 
на Одбор за подигање на спомен обележја 
на Александар Турунџев и Димитар Илиев-
ски Мурато, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
10.07.2015 година. 

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

 
Бр. 08-861/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
14.07.2015 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            д-р Владимир Талески 

 
 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот 

за меморијални споменици и спомен 
обележја („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.66/04 и 89/08) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 10.07.2015 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на Одбор за подигање на 

спомен обележја на Александар Турунџев 
и Димитар Илиевски Мурато 

1. Се именува Одбор за подигање на 
спомен обележја на Александар Турунџев и 
Димитар Илиевски Мурато, во состав: 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ: Јовица Богоев, член на 

Советот на Општина Битола 
 
ЧЛЕНОВИ: 1. Валентин Светозарев–

архитект, Народен Театар Битола 
сценарист, 

 2. Ирена Ружин – д-р за музејски 
маркетинг, 

 3. Јане Крстески – м-р за дрворезба, 
 4. Драган Најденовски – ликовен 

уметник, 
 5. Ѓорѓи Чекутков – дипломиран 

историчар, 
 6. Ѓуро Илиќ – дипломиран правник. 
 
2. Решението влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-437/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
10.07.2015 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а    д-р Силвана Ангелевска 
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ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА 
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