
ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишниот план за работа на 
КЈП „Нискоградба“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот план за работа на КЈП „Ниско-
градба“ Битола за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план за работа 

на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2018 
година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план за 
работа на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за 
2018 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 1, година XLIX 

Петок, 02.02.2018 
Битола 
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ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Годишниот план за работа на 
КЈП „Нискоградба“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот план за работа на КЈП „Ниско-
градба“ Битола за 2018 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот план за работа 

на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2018 
година 

 

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот план за 
работа на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

усвојување Планот за работа на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Планот за работа на ЈП „Пазари“ Битола за 
2018 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 1, година XLIX 

Петок, 02.02.2018 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.02.2018 СТР. 2 

Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Планот за работа на ЈП 

„Пазари“ Битола за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Планот за работа на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2018 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во ЈП 

„Комуналец“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во ЈП „Комуналец“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 

член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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  30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во ЈП 
„Комуналец“ Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
ЈП „Комуналец“ Битола, бр. 01-102/1 од 
29.01.2018 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во ЈКП 

„Водовод“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во ЈКП „Водовод“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 



ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 3 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во ЈKП 
„Водовод“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
ЈКП „Водовод“ Битола бр. 04-49/1 од 
15.01.2018 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во КЈП 

„Нискоградба“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во КЈП „Ниско-
градба“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во КЈП 
„Нискоградба“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
КЈП „Нискоградба“ Битола, бр. 04-50/1 од 
23.01.2018 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во ЈП 

„Пазари“ Битола  

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.02.2018 СТР. 4 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во ЈП „Пазари“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во ЈП 
„Пазари“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
ЈП „Пазари“ Битола бр. 01-36/1 од 
24.01.2018 година. . 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

 

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

усвојување Локалниот акционен план на 
Општина Битола во областа вработување, 

домување, образование, здравство и 
жената ромка за периодот 2018-2020 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Локалниот акционен план на Општина 
Битола во областа вработување, домување, 
образование, здравство и жената ромка за 
периодот 2018-2020, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локалниот акционен план 

на Општина Битола во областа 
вработување, домување, образование, 
здравство и жената ромка за периодот 

2018-2020 

1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот акционен 
план на Општина Битола во областа вра-
ботување, домување, образование, здравс-
тво и жената ромка за периодот 2018-2020 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Локална стратегија за 
намалување на младинската 

невработеност кај ромите преку 
претприемништво во Општина Битола 

(2018-2020) 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Локална стратегија за намалување на 
младинската невработеност кај ромите 
преку претприемништво во Општина 
Битола (2018-2020), донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локална стратегија за 

намалување на младинската 
невработеност кај ромите преку 

претприемништво во Општина Битола 
(2018-2020) 

1. СЕ УСВОЈУВА Локална стратегија за 
намалување на младинската невработеност 
кај ромите преку претприемништво во 
Општина Битола (2018-2020) 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

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 и 17/08), донесувам 

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

воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола  

бр.14-175/2014 од 18.08.2015 година 

1. Ја објавувам Одлуката за поништување 
на постапката за воспоставување на Јавно 
приватно партнерство за давање на услуги 
за ревитализација, модернизација и одржу-
вање на уличното осветлување на терито-
ријата на Општина Битола бр.14-175/2014 
од 18.08.2015 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22, член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локалната самоу-
права (,,Службен весник на РМ“ 5/02), член 
70 од Статутот на општина Битола (,,Служ-
бен гласник на општина Битола “ бр.10/05 и 
17/08), а во врска со член 169 став 1 алинеа 
8 од Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 136/07...120/16), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.01.2018 година, донесе 

ОДЛУКА 
за поништување на постапката за 

воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 
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одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола бр.14-

175/2014 од 18.08.2015 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се поништува постапката 

за воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за ревитализација, модерни-
зација и одржување на уличното осветлу-
вање на територијата на општина Битола 
бр.14-175/2014 од 18.08.2015 година, која се 
спроведе по Одлука на Советот на општина 
Битола за започнување на постапка за 
доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за давање на 
услуги за ревитализација, модернизација и 
одржување на уличното осветлување на 
територија на општина Битола бр.07-29/46 
од 17.10.2014 година. 

 
Член 2 

Постапката се поништува согласно член 
169 став 1 алинеa 8 од Законот за јавни 
набавки-договорниот орган може да ја 
поништи постапката поради непредвидени 
и објективни околности кои доведуваат до 
промена на потребите на договорниот 
орган. 

 
Член 3 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Советот на општина Битола донесе 

Одлука за започнување на постапка за доде-
лување на договор со ограничена постапка 
за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за реви-
тализација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територија на 
општина Битола бр.07-29/46 од 17.10.2014 
година. Согласно оваа одлука, беше опре-
делено постапката за доделување на Дого-
ворот за јавно приватно партнерство да ја 
спроведе Комисија формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Битола. 

Општина Битола како јавен партнер, 
спроведе технички дијалог и изготви 
записник од истиот, кој беше доставен на 

сите учесници. Комисијата за водење на 
постапката за јавно приватно партнерство 
утврди потреба од доставување на Барање 
за добивање на согласност за утврдување на 
способност кај јавно приватно партнерство 
до Советот за јавни набавки. Согласноста 
беше добиена по третото барање, со Ре-
шение бр.17-13088/11 од 12.08.2015 година 
на Советот за јавни набавки. 

Комисијата објави оглас за воспоста-
вување на ЈПП бр.14-175/2014 на ден 
18.08.2015 година. По објавениот оглас тен-
дерска документација откупија (подигнаа) 
12 заинтересирани понудувачи. До денот на 
поднесување на пријава за квалификација 
во прва фаза, пристигнаа вкупно 3 (три) 
понуди. 

По извршената евалуација врз основа на 
критериумите за утврдување на способност, 
Комисијата утврди дека пријавите на два 
понудувачи ги исполнуваат условите, до-
дека на еден кандидат понудата не е 
поднесена согласно барањата утврдени во 
тендерската документација и истата нема да 
биде предмет на евалуација. Тоа е понудата 
на ХАИЕР Електроникс Аплиансе ЦО ЛТД-
Шангај, Р.Кина. 

Понудувачи кои ги исполнија условите 
се – ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА САНАЈИ ВЕ 
ТИЏАРЕТ АШ-Индустрија за осветлување 
и трговија А.Д.-Измир-Турција и група 
приватни партнери-ХЕСАЛИГХТ А/С и 
ЛСГ Билдинг Солушнс ДОО Роскилде-
Данска. 

До двата квалификувани понудувачи 
беше испратена покана за поднесување на 
понуда во втора фаза на ден 05.01.2016 
година и истите доставија техничка и 
финансиска понуда. 

Во периодот на евалуација на понудите, 
жалба до Државната комисија за жалби по 
јавни набавки поднесе Минел Шредер ДОО 
Белград. Истата беше отфрлена од Држав-
ната комисија за жалби по јавни набавки со 
решение бр.10-31/5 од 26.01.2016 година 
како ненавремена. 

Понатаму, постапката продолжи со ева-
луација на понудите и по завршената ева-
луација закажа е-аукција. По завршената 
електронска аукција, жалба до Државната 
комисија за жалби по јавни набавки поднесе 
понудувачот ХЕСАЛИГХТ А/С Данска и 
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ЛСГ Билдинг Солушнс Хрватска. Одлучу-
вајќи по жалбата, Државната комисија со 
заклучок бр.10-156/6 од 16.03.2016 година 
ја запре постапката и се презакажа е-аукција 
за 28.03.2016 година во 11.00 часот. 

Електронската аукција која се одржа на 
28.03.2016 година заврши во 12:42 час/ми-
нути. Победник на истата беше понудувачот 
ХЕСАЛИГХТ А/С Данска и ЛСТ Билдинг 
Солушнс Хрватска со понудена цена од 
208.224.477.00 денари без вклучен ДДВ, 
односно 245.704.882,86 денари со вклучен 
ДДВ. 

По завршувањето на аукцијата, Коми-
сијата за ЈПП од општина Битола, изготви 
Извештај од спроведената постапка, со 
предлог-за најповолна понуда да се избери 
понудата на Група приватни партнери-
ХЕСАЛАЈТ А/С Данска и ЛСГ Билдинг 
Солушнс ДОО Хрватска и истиот беше 
доставен до Советот на општина Битола. 

Советот на општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе 
Одлука за неприфаќање на Извештајот за 
текот на постапката за воспоставување на 
ЈПП и предложи да се поништи постапката 
поради непредвидени и објективни окол-
ности. 

Градоначалникот на општина Битола, 
незадоволен од вака донесената Одлука, 
согласно член 51 став 1 од Законот за 
локална самоуправа, донесе Решение бр.08-
936/4 од 04.08.2016 (Службен гласник на 
општина Битола бр.8/16) година за запи-
рање на објавувањето на Одлуката затоа 
што истата не била во согласност со Уста-
вот и законите и предложи решението да се 
разгледа и Советот во законскиот рок од 15 
дена од денот на објавување на решението 
да одлучи по него. 

Советот на општина Битола, во законски 
предвидениот рок, на седницата одржана на 
30.08.2016 година, повторно донесе Одлука 
по однос на извештајот за текот на постап-
ката за воспоставување на ЈПП за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територијата на 
општина Битола бр.09-89/5, со која не го 
прифати Извештајот и предложи постапката 
да се поништи заради објективни и непред-
видени околности настанати во текот и за 
време на спроведувањето на постапката. 

Комисијата за ЈПП од општина Битола, 
достави Известувања до понудувачите и 
копија од Одлуката бр.09-89/5 од 30.08.2016 
година на Советот на општина Битола. 

Во законски предвидениот рок, жалба до 
Државната комисија за жалби по јавни на-
бавки поднесе ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА 
САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АШ-Измир-
Турција против Одлуката на Советот на 
општина Битола бр.09-89/5 од 30.08.2016 
година, со предлог Државната комисија да 
ја уважи жалбата и предметот да го врати во 
фаза на повторна евалуација на понудите, 
заради сторени суштествени повреди на 
постапката, погрешно и нецелосно утврду-
вање на фактичката состојба и погрешна 
примена на материјалното право. 

Државната комисија за жалби по јавни 
набавки, одлучувајќи по жалбата на жа-
лителот, донесе Решение бр.10-541/7 од 
12.10.2016 година со кое жалбата ја уважи и 
ја укина Одлуката на Советот на општина 
Битола по однос на извештајот за текот на 
постапката за воспоставување на ЈПП за 
ревитализација, модернизација и одржува-
ње на уличното осветлување на територи-
јата на општина Битола бр.09-89/5 од 
30.08.2016 година и предметот го врати на 
повторно одлучување пред Советот на 
општина Битола. 

Советот на општина Битола одржа сед-
ница на ден 13.11.2017 на која донесе 
Одлука за поништување на постапката за 
воспоставување на Јавно приватно парт-
нерство за давање на услуги за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територијата на 
Oпштина Битола бр.14-175/2014 од 
18.08.2015 година заведена под бр.09-74/11 
од 13.11.2017 година поради настанати 
непредвидени и објективни околности на 
договорниот орган кои довеле до промена 
на потребите на договорниот орган (член 
169 став 1 алинеа 8). 

Против вака донесената одлука, еден од 
економските оператори-ЏЕМДАГ АЈДИН-
ЛАТМА САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АШ-
Измир поднесе жалба до Државната коми-
сија за жалби по јавни набавки, а Комиси-
јата по разгледувањето на жалбата донесе 
Решение бр. 10-585/7 од 13.12.2017 година, 
со кое жалбата ја уважи, ја укина Одлуката 
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на Советот на општината Битола и постап-
ката ја врати на повторно одлучување. 

Советот на општина Битола, повторно ја 
разгледа одлуката на Државната комисија за 
жалби по јавни набавки како и целокупната 
документација од постапката. Најпрво, точ-
ката беше разгледана на седница на Коми-
сијата за финансии и буџет при Советот на 
општина Битола на ден 29.01.2018 година. 
На неа, беше поканет претставник од Одде-
лението за комунални дејности при опш-
тина Битола, кој ја образложи ситуацијата 
во однос на воспоставувањето на јавното 
приватно партнерство. Имено, од негова 
страна беше укажано дека целата постапка 
за воспоставување на јавното приватно 
партнерство за одржување и ревитализација 
на уличното осветлување се темелеше на 
физибилити студијата која беше изработена 
во 2012 година. Со неа, се планираа две 
варијанти за воспоставување на јавното 
приватно партнерство. Едната, замена на 
постоечките светилки со натриумови, а 
другата со лед-светилки (при што околу 
60% ќе се намали потрошувачката). 

Укажувањата од Советот за јавни на-
бавки беа да се оди со варијантата за лед-
светилките со јпп на рок од 15 години, 
бидејќи со оваа опција најекономично ќе 
биде осветлувањето. 

 Цените на чинење на светилките беа со 
различна вредност кога се изготвуваше 
студијата и сега, бидејќи се поминати околу 
6 години. Истакна дека претходниот состав 
на Советот одлучи да не ја стави точката на 
дневен ред, токму заради тоа-поточно зара-
ди фактот што лед-материјата и техниката 
константно се менуваат, а студијата е веќе 
застарена. Наведе и дека има нова инфра-
структура оттогаш во општина Битола, 
односно нови улици кои треба да бидат 
вметнати. На крајот посочи дека за да се 
отпочне и заврши еден ваков проект, ќе 
биде потребно да се имаат нови податоци 
усогласени со фактичката состојба на терен. 

По образложението од претставникот од 
Одделението за комунални дејности, совет-
никот Зоран Стојчевски резимира дека 
согласно Законот за јавни набавки, ваквата 
фактичка ситуација може да се подведе под 
околноста дека навистина настанале 
непредвидени и објективни околности за 

договорниот орган (општина Битола) од 
причини што физибилити студијата е 
застарена, фактичката состојба на терен со 
податоците во студијата на одговара и 
истражувањата кои се правени се несоод-
ветни. Исто така, истакна дека од донесу-
вањето на решението бр.10-541/7 од 
12.10.2016 година на Државната комисија за 
жалби по јавни набавки со кое Одлуката на 
Советот по однос на Извештајот беше 
укината и предметот вратен на повторно 
одлучување, па се до денес, во два наврати 
беа организирани парламентарни избори 
(декември 2016) и локални избори (октом-
ври 2017), Советот на општина Битола не 
донесе одлука со која повторно ќе одлучи 
по предметот и не го стави одлучувањето по 
истата како точка на дневен ред. 

Заради ова, Советот одлучи постапката 
за воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за ревитализација, модернизација и 
одржување на уличното осветлување на 
територијата на општина Битола бр.14-
175/2014 од 18.08.2015 година да ја 
поништи согласно член 169 став 1 алинеа 8 
од Законот за јавни набавки.  

Имено, согласно член 169 став 1 алинеа 
8, договорниот орган може да ја поништи 
постапката поради непредвидени и објек-
тивни околности кои доведуваат до промена 
на потребите на договорниот орган. 

Упатство за правно средство: Секој 
економски оператор кој има правен ин-
терес за добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел штета од евен-
туално прекршување на одредбите од Зако-
нот за јавни набавки (Сл.Весник на РМ 
бр.136/07....120/16) и Законот за концесии и 
ЈПП (Сл.Весник на РМ бр. 6/12…215/15), 
може да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата или пропуштањата 
за превземање дејствија од страна на до-
говорниот орган во постапката за доделу-
вање на договор за јавна набавка (член 207, 
став 1 од Закон за јавни набавки). Правото 
на жалба може да се оствари во 
согласност со член 216 од Законот за јавни 
набавки. 

 
Бр. 09-03/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 



ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 9 

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 и 17/08), донесувам 

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

тарифа за вода за пиење на ЈКП 
„Водовод“ Битола за регулиран период 

2018-2020 

1. Го објавувам Решението за недавање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
тарифа за вода за пиење на ЈКП „Водовод“ 
Битола за регулиран период 2018-2020, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.01.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-65/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 30.01.2018 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за недавање согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифа за вода за пиење 
на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 

1. НЕ СЕ ДАВА согласност на Одлуката 
за утврдување на тарифа за вода за пиење 
на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран 
период 2018-2020. 

 
 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр. 09-03/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на мерки за заштита на животна средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух во 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за преземање на 
мерки за заштита на животна средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух во 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 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 и 17/08), а во врска со Локалниот 
еколошки акционен план за животна 
средина на општина Битола од 2016 година, 
Советот на општина Битола на седницата 
одржанa на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за преземање на мерки за заштита на 
животна средина и подобрување на 

амбиенталниот воздух во општина Битола 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.02.2018 СТР. 10 

Член 1 
Со оваа Одлука се задолжуваат надлеж-

ните субјекти и органи да ги преземат 
следните мерки за заштита на животна 
средина и подобрување на амбиенталниот 
воздух во општина Битола: 

- прифаќање на иницијативата на ЈКП 
КОМУНАЛЕЦ - Битолаза реализација на 
проектот за засадување на 3000 садници на 
територијат на Општина Битола, 

- почесто темелно чистење и миење на 
собирните улици во градот по потреба 
надвор од предвидената програма, 

- кога ке се створат поволни услови да се 
изврши прскање на улиците со калциу-
магнезиум ацетат, 

- да се изврши чистење на дивите де-
понии на територијата на Општина Битола, 

- да се набават собните прочистувачи за 
градинките и училишта, 

- зајакнување на капацитетите во Опш-
тинската администрација за заштита на 
човековата средина и поднесување на ме-
сечни извештаии, 

- оспособување и отворање на обиколни-
цата на патниот правец А3 Битола-Ресен. 

Мерките од ставот 1 да се преземат во 
најкраток можен рок. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр. 09-03/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот 

плански регион 

1. Ја објавувам Одлуката за измени и 
дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот плански 
регион, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот 

за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на РМ“ бр. 63/07, 187.13 и 215/15), а 
во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измени и дополнување на Одлуката за 

основање на Центар за развој на 
Пелагонискиот плански регион 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Центар за 

развој на Пелагонискиот плански регион 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 03/08), членот 11 се менува и гласи: 

Висината на финансиските средства кои 
ќе ги издвојува секоја единица на локалната 
самоуправа, која е во состав на Пелаго-
нискиот плански регион, се определува на 
13 денари по глава на жител. 

Висината на финансиските средства кои 
единиците на локалните самоуправи ги 
трансферираат за тековно работење на 
Центарот, може да се промени со Одлука на 
Советите на единиците на локалната самоу-
права, кои се во состав на Пелагонискиот 
плански регион. 

Трансферот на средствата ќе се врши 
квартално, за секој квартал однапред. 

Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има сметка во системот на 
Трезорската сметка. 

 



ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 11 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

формирање на повремена Комисија за 
туризам на Советот на општина Битола 

1. Го објавувам Решението за формирање 
на повремена Комисија за туризам на 
Советот на општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 
32 став 2, член 22 став 1 точка 42 и член 70 
од Статутот на Општина (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 30.01.2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на повремена Комисија за 
туризам на Советот на општина Битола 

1. Се формира Комисија за туризам на 
Советот на општина Битола во соств: 

 - Жаклина Наумовска-претседател 
 - Татјана Крнчевска 
 - Емилија Костурски 
 - Иванчо Тошевски 
 - Анита Ангелевска 
 
2. Мандатот на членовите на Комисијата 

од став 1 трае до завршување на мандатот 
на советниците во Советот на Општината 
Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“  

- Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Училишниот 
одбор во ОУ „Гоце Делчев“-Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.01.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-65/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.02.2018 СТР. 12 

Врз основа на член 124 од Законот за 
основно образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 103/08...127/16), 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“-

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето м-р Елиза-
бета Наумовска од член во Училишниот 
одбор во ОУ „Гоце Делчев“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Марија 
Марковска-Педагошки факултет, за член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – 
Битола, ул. „Караорман“ бр. 36. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на претставник 
од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“-Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од родителите на децата во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“-

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Александра 
Гочева Јерчиќ како претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Бисера 
Петровска Аргиновска како претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Решението за 

разрешување и именување на претставник 
од Установата во Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од Установата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Зора Чете-
лева, музички педагог, од претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Јулијана 
Атанасова, воспитувач, како претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на претставник 
од Установата во Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од Уста-
новата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Естреја Овадија-Мара“ - Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од Установата за член во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“ - Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Сузана 
Андоновска, стоматолог, како претставник 
од Установата за член во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Билјана Младе-
новска, стручен работник логопед, како 
претставник од Установата за член во 
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Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 
Овадија Мара“ - Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на спомен-обележје на загинатите 
бранители од Битола и битолско од 

воениот конфликт во 2001 

1. Ја објавувам Одлуката за дислокација 
на спомен-обележје на загинатите брани-
тели од Битола и битолско од воениот 
конфликт во 2001, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 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 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржан на 30.01.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за дислокација на спомен-обележје на 

загинатите бранители од Битола и 
битолско од воениот конфликт во 2001 

Член 1 
Дислокацијата на спомен-обележјето на 

загинатите бранители од Битола и битолско 
од воениот конфликт во 2001 ќе биде од 
моменталната локација во непосредна бли-
зина на простор определен за општа намена 
- јавна површина (партер со зеленило), п-
оради реализација на сообраќајница на 
улица СРУ 3 во АРМ четврт 1. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 09-03/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

продолжување на важењето на 
Програмата за поставување на урбана 

опрема 2016/17 на подрачјето на 
Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на важењето на Програмата за поста-
вување на урбана опрема 2016/17 на 
подрачјето на Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02) 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 одржан на 30.01.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за продолжување на важењето на 

Програмата за поставување на урбана 
опрема 2016/17 на подрачјето на 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се продолжува важењето 

на Програмата за поставување на урбана 
опрема 2016/17 година на подрачјето на 
Општина Битола до донесување на нова 
програма. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 09-03/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на меѓу-
општинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ”, бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ”, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола, (,, Службен гласник на 
Општината Битола бр. 10/05 и 17/08) Со-
ветот на Општината Битола на седница 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А  
за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци 

Член 1   
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, под-
несен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-52/2 од 29.01.2018 година, за 
вршење на противпожарната заштита што ја 
врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Новаци како и 
задолжително учество во финансирањето од 
страна на Општина Новаци на противпо-
жарната единица која го покрива нејзиното 
подрачје со вработување на 4 лица (Пожар-
никар спасител или Пожарникар спасител 
возач на специјално возило) во се согласно 
Законот за пожарникарство.  

 
Член 2 

 Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
Одлука, процената за потребата од вос-
поставување на меѓуопштинската сора-
ботка, се доставува до Општината Новаци, 
заради усвојување.  
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци  

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Опш-
тина Битола и Општина Новаци, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 8 од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен вес-
ник на РМ“ бр.79/09), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
30.01.2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци  

1. За членови на заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци од 
Општина Битола се именуваат: 

 
– Кире Ѓоргиевски, дипл. правник и 
– Катерина Чкоровска, дипл. јавен адми-

нистратор. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општината Битола,,. 

 
Бр. 09-03/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Могила 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на меѓуоп-
штинска соработка помеѓу Општина Битола 
и Општина Могила, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
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Општина Битола, (,,Службен гласник на 
Општината Битола бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

Член 1   
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила, под-
несен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-51/2 од 29.01.2018 година, за 
вршење на противпожарната заштита што ја 
врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Могила како и 
задолжително учество во финансирањето од 
страна на Општина Могила на противпо-
жарната единица која го покрива нејзиното 
подрачје со вработување на 4 лица (Пожар-
никар спасител или Пожарникар спасител 
возач на специјално возило) во се согласно 
Законот за пожарникарство.  

 
Член 2  

Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
одлука, процената за потребата од воспоста-
вување на меѓуопштинската соработка, се 
доставува до општината Могила, заради 
усвојување.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 09-03/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Опш-
тина Битола и Општина Могила, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 8 од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на РМ“ бр.79/09), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.01.2018 година, донесе  

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила  

 
1. За членови на заедничката комисија за 

подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила од 
Општина Битола се именуваат: 

– Кире Ѓоргиевски, дипл. правник и 
– Катерина Чкоровска, дипл. јавен адми-

нистратор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевск
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Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во ЈKП 
„Водовод“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
ЈКП „Водовод“ Битола бр. 04-49/1 од 
15.01.2018 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во КЈП 

„Нискоградба“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во КЈП „Ниско-
градба“ Битола, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во КЈП 
„Нискоградба“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
КЈП „Нискоградба“ Битола, бр. 04-50/1 од 
23.01.2018 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Годишниот план за 
вработување за 2018 година во ЈП 

„Пазари“ Битола  
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за врабо-
тување за 2018 година во ЈП „Пазари“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

за вработување за 2018 година во ЈП 
„Пазари“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување за 2018 година во 
ЈП „Пазари“ Битола бр. 01-36/1 од 
24.01.2018 година. . 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

 

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

усвојување Локалниот акционен план на 
Општина Битола во областа вработување, 

домување, образование, здравство и 
жената ромка за периодот 2018-2020 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Локалниот акционен план на Општина 
Битола во областа вработување, домување, 
образование, здравство и жената ромка за 
периодот 2018-2020, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локалниот акционен план 

на Општина Битола во областа 
вработување, домување, образование, 
здравство и жената ромка за периодот 

2018-2020 

1. СЕ УСВОЈУВА Локалниот акционен 
план на Општина Битола во областа вра-
ботување, домување, образование, здравс-
тво и жената ромка за периодот 2018-2020 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување Локална стратегија за 
намалување на младинската 

невработеност кај ромите преку 
претприемништво во Општина Битола 

(2018-2020) 

 1. Го објавувам Заклучокот за усвоју-
вање Локална стратегија за намалување на 
младинската невработеност кај ромите 
преку претприемништво во Општина 
Битола (2018-2020), донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на 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 30.01.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Локална стратегија за 

намалување на младинската 
невработеност кај ромите преку 

претприемништво во Општина Битола 
(2018-2020) 

1. СЕ УСВОЈУВА Локална стратегија за 
намалување на младинската невработеност 
кај ромите преку претприемништво во 
Општина Битола (2018-2020) 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр. 09-03/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

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 и 17/08), донесувам 

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

воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 

одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола  

бр.14-175/2014 од 18.08.2015 година 

1. Ја објавувам Одлуката за поништување 
на постапката за воспоставување на Јавно 
приватно партнерство за давање на услуги 
за ревитализација, модернизација и одржу-
вање на уличното осветлување на терито-
ријата на Општина Битола бр.14-175/2014 
од 18.08.2015 година, донесена на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22, член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локалната самоу-
права (,,Службен весник на РМ“ 5/02), член 
70 од Статутот на општина Битола (,,Служ-
бен гласник на општина Битола “ бр.10/05 и 
17/08), а во врска со член 169 став 1 алинеа 
8 од Законот за јавни набавки (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 136/07...120/16), Советот 
на Општината Битола на седницата одржана 
на 30.01.2018 година, донесе 

ОДЛУКА 
за поништување на постапката за 

воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за 
ревитализација, модернизација и 
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одржување на уличното осветлување на 
територијата на Општина Битола бр.14-

175/2014 од 18.08.2015 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се поништува постапката 

за воспоставување на Јавно приватно 
партнерство за ревитализација, модерни-
зација и одржување на уличното осветлу-
вање на територијата на општина Битола 
бр.14-175/2014 од 18.08.2015 година, која се 
спроведе по Одлука на Советот на општина 
Битола за започнување на постапка за 
доделување на договор за воспоставување 
на јавно приватно партнерство за давање на 
услуги за ревитализација, модернизација и 
одржување на уличното осветлување на 
територија на општина Битола бр.07-29/46 
од 17.10.2014 година. 

 
Член 2 

Постапката се поништува согласно член 
169 став 1 алинеa 8 од Законот за јавни 
набавки-договорниот орган може да ја 
поништи постапката поради непредвидени 
и објективни околности кои доведуваат до 
промена на потребите на договорниот 
орган. 

 
Член 3 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Советот на општина Битола донесе 

Одлука за започнување на постапка за доде-
лување на договор со ограничена постапка 
за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за давање на услуги за реви-
тализација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територија на 
општина Битола бр.07-29/46 од 17.10.2014 
година. Согласно оваа одлука, беше опре-
делено постапката за доделување на Дого-
ворот за јавно приватно партнерство да ја 
спроведе Комисија формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Битола. 

Општина Битола како јавен партнер, 
спроведе технички дијалог и изготви 
записник од истиот, кој беше доставен на 

сите учесници. Комисијата за водење на 
постапката за јавно приватно партнерство 
утврди потреба од доставување на Барање 
за добивање на согласност за утврдување на 
способност кај јавно приватно партнерство 
до Советот за јавни набавки. Согласноста 
беше добиена по третото барање, со Ре-
шение бр.17-13088/11 од 12.08.2015 година 
на Советот за јавни набавки. 

Комисијата објави оглас за воспоста-
вување на ЈПП бр.14-175/2014 на ден 
18.08.2015 година. По објавениот оглас тен-
дерска документација откупија (подигнаа) 
12 заинтересирани понудувачи. До денот на 
поднесување на пријава за квалификација 
во прва фаза, пристигнаа вкупно 3 (три) 
понуди. 

По извршената евалуација врз основа на 
критериумите за утврдување на способност, 
Комисијата утврди дека пријавите на два 
понудувачи ги исполнуваат условите, до-
дека на еден кандидат понудата не е 
поднесена согласно барањата утврдени во 
тендерската документација и истата нема да 
биде предмет на евалуација. Тоа е понудата 
на ХАИЕР Електроникс Аплиансе ЦО ЛТД-
Шангај, Р.Кина. 

Понудувачи кои ги исполнија условите 
се – ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА САНАЈИ ВЕ 
ТИЏАРЕТ АШ-Индустрија за осветлување 
и трговија А.Д.-Измир-Турција и група 
приватни партнери-ХЕСАЛИГХТ А/С и 
ЛСГ Билдинг Солушнс ДОО Роскилде-
Данска. 

До двата квалификувани понудувачи 
беше испратена покана за поднесување на 
понуда во втора фаза на ден 05.01.2016 
година и истите доставија техничка и 
финансиска понуда. 

Во периодот на евалуација на понудите, 
жалба до Државната комисија за жалби по 
јавни набавки поднесе Минел Шредер ДОО 
Белград. Истата беше отфрлена од Држав-
ната комисија за жалби по јавни набавки со 
решение бр.10-31/5 од 26.01.2016 година 
како ненавремена. 

Понатаму, постапката продолжи со ева-
луација на понудите и по завршената ева-
луација закажа е-аукција. По завршената 
електронска аукција, жалба до Државната 
комисија за жалби по јавни набавки поднесе 
понудувачот ХЕСАЛИГХТ А/С Данска и 
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ЛСГ Билдинг Солушнс Хрватска. Одлучу-
вајќи по жалбата, Државната комисија со 
заклучок бр.10-156/6 од 16.03.2016 година 
ја запре постапката и се презакажа е-аукција 
за 28.03.2016 година во 11.00 часот. 

Електронската аукција која се одржа на 
28.03.2016 година заврши во 12:42 час/ми-
нути. Победник на истата беше понудувачот 
ХЕСАЛИГХТ А/С Данска и ЛСТ Билдинг 
Солушнс Хрватска со понудена цена од 
208.224.477.00 денари без вклучен ДДВ, 
односно 245.704.882,86 денари со вклучен 
ДДВ. 

По завршувањето на аукцијата, Коми-
сијата за ЈПП од општина Битола, изготви 
Извештај од спроведената постапка, со 
предлог-за најповолна понуда да се избери 
понудата на Група приватни партнери-
ХЕСАЛАЈТ А/С Данска и ЛСГ Билдинг 
Солушнс ДОО Хрватска и истиот беше 
доставен до Советот на општина Битола. 

Советот на општина Битола на седницата 
одржана на 29.07.2016 година, донесе 
Одлука за неприфаќање на Извештајот за 
текот на постапката за воспоставување на 
ЈПП и предложи да се поништи постапката 
поради непредвидени и објективни окол-
ности. 

Градоначалникот на општина Битола, 
незадоволен од вака донесената Одлука, 
согласно член 51 став 1 од Законот за 
локална самоуправа, донесе Решение бр.08-
936/4 од 04.08.2016 (Службен гласник на 
општина Битола бр.8/16) година за запи-
рање на објавувањето на Одлуката затоа 
што истата не била во согласност со Уста-
вот и законите и предложи решението да се 
разгледа и Советот во законскиот рок од 15 
дена од денот на објавување на решението 
да одлучи по него. 

Советот на општина Битола, во законски 
предвидениот рок, на седницата одржана на 
30.08.2016 година, повторно донесе Одлука 
по однос на извештајот за текот на постап-
ката за воспоставување на ЈПП за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територијата на 
општина Битола бр.09-89/5, со која не го 
прифати Извештајот и предложи постапката 
да се поништи заради објективни и непред-
видени околности настанати во текот и за 
време на спроведувањето на постапката. 

Комисијата за ЈПП од општина Битола, 
достави Известувања до понудувачите и 
копија од Одлуката бр.09-89/5 од 30.08.2016 
година на Советот на општина Битола. 

Во законски предвидениот рок, жалба до 
Државната комисија за жалби по јавни на-
бавки поднесе ЏЕМДАГ АЈДИНЛАТМА 
САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АШ-Измир-
Турција против Одлуката на Советот на 
општина Битола бр.09-89/5 од 30.08.2016 
година, со предлог Државната комисија да 
ја уважи жалбата и предметот да го врати во 
фаза на повторна евалуација на понудите, 
заради сторени суштествени повреди на 
постапката, погрешно и нецелосно утврду-
вање на фактичката состојба и погрешна 
примена на материјалното право. 

Државната комисија за жалби по јавни 
набавки, одлучувајќи по жалбата на жа-
лителот, донесе Решение бр.10-541/7 од 
12.10.2016 година со кое жалбата ја уважи и 
ја укина Одлуката на Советот на општина 
Битола по однос на извештајот за текот на 
постапката за воспоставување на ЈПП за 
ревитализација, модернизација и одржува-
ње на уличното осветлување на територи-
јата на општина Битола бр.09-89/5 од 
30.08.2016 година и предметот го врати на 
повторно одлучување пред Советот на 
општина Битола. 

Советот на општина Битола одржа сед-
ница на ден 13.11.2017 на која донесе 
Одлука за поништување на постапката за 
воспоставување на Јавно приватно парт-
нерство за давање на услуги за ревитали-
зација, модернизација и одржување на 
уличното осветлување на територијата на 
Oпштина Битола бр.14-175/2014 од 
18.08.2015 година заведена под бр.09-74/11 
од 13.11.2017 година поради настанати 
непредвидени и објективни околности на 
договорниот орган кои довеле до промена 
на потребите на договорниот орган (член 
169 став 1 алинеа 8). 

Против вака донесената одлука, еден од 
економските оператори-ЏЕМДАГ АЈДИН-
ЛАТМА САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АШ-
Измир поднесе жалба до Државната коми-
сија за жалби по јавни набавки, а Комиси-
јата по разгледувањето на жалбата донесе 
Решение бр. 10-585/7 од 13.12.2017 година, 
со кое жалбата ја уважи, ја укина Одлуката 
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на Советот на општината Битола и постап-
ката ја врати на повторно одлучување. 

Советот на општина Битола, повторно ја 
разгледа одлуката на Државната комисија за 
жалби по јавни набавки како и целокупната 
документација од постапката. Најпрво, точ-
ката беше разгледана на седница на Коми-
сијата за финансии и буџет при Советот на 
општина Битола на ден 29.01.2018 година. 
На неа, беше поканет претставник од Одде-
лението за комунални дејности при опш-
тина Битола, кој ја образложи ситуацијата 
во однос на воспоставувањето на јавното 
приватно партнерство. Имено, од негова 
страна беше укажано дека целата постапка 
за воспоставување на јавното приватно 
партнерство за одржување и ревитализација 
на уличното осветлување се темелеше на 
физибилити студијата која беше изработена 
во 2012 година. Со неа, се планираа две 
варијанти за воспоставување на јавното 
приватно партнерство. Едната, замена на 
постоечките светилки со натриумови, а 
другата со лед-светилки (при што околу 
60% ќе се намали потрошувачката). 

Укажувањата од Советот за јавни на-
бавки беа да се оди со варијантата за лед-
светилките со јпп на рок од 15 години, 
бидејќи со оваа опција најекономично ќе 
биде осветлувањето. 

 Цените на чинење на светилките беа со 
различна вредност кога се изготвуваше 
студијата и сега, бидејќи се поминати околу 
6 години. Истакна дека претходниот состав 
на Советот одлучи да не ја стави точката на 
дневен ред, токму заради тоа-поточно зара-
ди фактот што лед-материјата и техниката 
константно се менуваат, а студијата е веќе 
застарена. Наведе и дека има нова инфра-
структура оттогаш во општина Битола, 
односно нови улици кои треба да бидат 
вметнати. На крајот посочи дека за да се 
отпочне и заврши еден ваков проект, ќе 
биде потребно да се имаат нови податоци 
усогласени со фактичката состојба на терен. 

По образложението од претставникот од 
Одделението за комунални дејности, совет-
никот Зоран Стојчевски резимира дека 
согласно Законот за јавни набавки, ваквата 
фактичка ситуација може да се подведе под 
околноста дека навистина настанале 
непредвидени и објективни околности за 

договорниот орган (општина Битола) од 
причини што физибилити студијата е 
застарена, фактичката состојба на терен со 
податоците во студијата на одговара и 
истражувањата кои се правени се несоод-
ветни. Исто така, истакна дека од донесу-
вањето на решението бр.10-541/7 од 
12.10.2016 година на Државната комисија за 
жалби по јавни набавки со кое Одлуката на 
Советот по однос на Извештајот беше 
укината и предметот вратен на повторно 
одлучување, па се до денес, во два наврати 
беа организирани парламентарни избори 
(декември 2016) и локални избори (октом-
ври 2017), Советот на општина Битола не 
донесе одлука со која повторно ќе одлучи 
по предметот и не го стави одлучувањето по 
истата како точка на дневен ред. 

Заради ова, Советот одлучи постапката 
за воспоставување на јавно приватно парт-
нерство за ревитализација, модернизација и 
одржување на уличното осветлување на 
територијата на општина Битола бр.14-
175/2014 од 18.08.2015 година да ја 
поништи согласно член 169 став 1 алинеа 8 
од Законот за јавни набавки.  

Имено, согласно член 169 став 1 алинеа 
8, договорниот орган може да ја поништи 
постапката поради непредвидени и објек-
тивни околности кои доведуваат до промена 
на потребите на договорниот орган. 

Упатство за правно средство: Секој 
економски оператор кој има правен ин-
терес за добивање на договорот за јавна 
набавка и кој претрпел штета од евен-
туално прекршување на одредбите од Зако-
нот за јавни набавки (Сл.Весник на РМ 
бр.136/07....120/16) и Законот за концесии и 
ЈПП (Сл.Весник на РМ бр. 6/12…215/15), 
може да бара правна заштита против 
одлуките, дејствијата или пропуштањата 
за превземање дејствија од страна на до-
говорниот орган во постапката за доделу-
вање на договор за јавна набавка (член 207, 
став 1 од Закон за јавни набавки). Правото 
на жалба може да се оствари во 
согласност со член 216 од Законот за јавни 
набавки. 

 
Бр. 09-03/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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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 и 17/08), донесувам 

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

тарифа за вода за пиење на ЈКП 
„Водовод“ Битола за регулиран период 

2018-2020 

1. Го објавувам Решението за недавање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
тарифа за вода за пиење на ЈКП „Водовод“ 
Битола за регулиран период 2018-2020, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.01.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-65/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општина Битола 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржанa на 30.01.2018 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за недавање согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифа за вода за пиење 
на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 

1. НЕ СЕ ДАВА согласност на Одлуката 
за утврдување на тарифа за вода за пиење 
на ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран 
период 2018-2020. 

 
 

2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр. 09-03/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на мерки за заштита на животна средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух во 

Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за преземање на 
мерки за заштита на животна средина и 
подобрување на амбиенталниот воздух во 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 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 и 17/08), а во врска со Локалниот 
еколошки акционен план за животна 
средина на општина Битола од 2016 година, 
Советот на општина Битола на седницата 
одржанa на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за преземање на мерки за заштита на 
животна средина и подобрување на 

амбиенталниот воздух во општина Битола 
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Член 1 
Со оваа Одлука се задолжуваат надлеж-

ните субјекти и органи да ги преземат 
следните мерки за заштита на животна 
средина и подобрување на амбиенталниот 
воздух во општина Битола: 

- прифаќање на иницијативата на ЈКП 
КОМУНАЛЕЦ - Битолаза реализација на 
проектот за засадување на 3000 садници на 
територијат на Општина Битола, 

- почесто темелно чистење и миење на 
собирните улици во градот по потреба 
надвор од предвидената програма, 

- кога ке се створат поволни услови да се 
изврши прскање на улиците со калциу-
магнезиум ацетат, 

- да се изврши чистење на дивите де-
понии на територијата на Општина Битола, 

- да се набават собните прочистувачи за 
градинките и училишта, 

- зајакнување на капацитетите во Опш-
тинската администрација за заштита на 
човековата средина и поднесување на ме-
сечни извештаии, 

- оспособување и отворање на обиколни-
цата на патниот правец А3 Битола-Ресен. 

Мерките од ставот 1 да се преземат во 
најкраток можен рок. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр. 09-03/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот 

плански регион 

1. Ја објавувам Одлуката за измени и 
дополнување на Одлуката за основање на 
Центар за развој на Пелагонискиот плански 
регион, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот 

за рамномерен регионален развој („Службен 
весник на РМ“ бр. 63/07, 187.13 и 215/15), а 
во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измени и дополнување на Одлуката за 

основање на Центар за развој на 
Пелагонискиот плански регион 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Центар за 

развој на Пелагонискиот плански регион 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 03/08), членот 11 се менува и гласи: 

Висината на финансиските средства кои 
ќе ги издвојува секоја единица на локалната 
самоуправа, која е во состав на Пелаго-
нискиот плански регион, се определува на 
13 денари по глава на жител. 

Висината на финансиските средства кои 
единиците на локалните самоуправи ги 
трансферираат за тековно работење на 
Центарот, може да се промени со Одлука на 
Советите на единиците на локалната самоу-
права, кои се во состав на Пелагонискиот 
плански регион. 

Трансферот на средствата ќе се врши 
квартално, за секој квартал однапред. 

Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион има сметка во системот на 
Трезорската сметка. 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

формирање на повремена Комисија за 
туризам на Советот на општина Битола 

1. Го објавувам Решението за формирање 
на повремена Комисија за туризам на 
Советот на општина Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(,,Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 
32 став 2, член 22 став 1 точка 42 и член 70 
од Статутот на Општина (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 30.01.2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на повремена Комисија за 
туризам на Советот на општина Битола 

1. Се формира Комисија за туризам на 
Советот на општина Битола во соств: 

 - Жаклина Наумовска-претседател 
 - Татјана Крнчевска 
 - Емилија Костурски 
 - Иванчо Тошевски 
 - Анита Ангелевска 
 
2. Мандатот на членовите на Комисијата 

од став 1 трае до завршување на мандатот 
на советниците во Советот на Општината 
Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“  

- Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на член во Училишниот 
одбор во ОУ „Гоце Делчев“-Битола, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 30.01.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-65/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 124 од Законот за 
основно образование (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 103/08...127/16), 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 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“-

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето м-р Елиза-
бета Наумовска од член во Училишниот 
одбор во ОУ „Гоце Делчев“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Марија 
Марковска-Педагошки факултет, за член во 
Училишниот одбор во ОУ „Гоце Делчев“ – 
Битола, ул. „Караорман“ бр. 36. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на претставник 
од родителите на децата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“-Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од родителите на децата во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“-

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Александра 
Гочева Јерчиќ како претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Бисера 
Петровска Аргиновска како претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

 
 

 



ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 13 

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

разрешување и именување на претставник 
од Установата во Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Мајски цвет“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од Установата во Управниот 
одбор на ЈОУДГ „Мајски цвет“-Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Зора Чете-
лева, музички педагог, од претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Јулијана 
Атанасова, воспитувач, како претставник од 
Установата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

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 и 17/08), донесувам 

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

разрешување и именување на претставник 
од Установата во Управниот одбор на 

ЈОУДГ „Естреја Овадија-Мара“ - Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од Уста-
новата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Естреја Овадија-Мара“ - Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) 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 30.01.2018 година, 
донесе 

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

претставник од Установата за член во 
Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 

Овадија Мара“ - Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Сузана 
Андоновска, стоматолог, како претставник 
од Установата за член во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ - Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Билјана Младе-
новска, стручен работник логопед, како 
претставник од Установата за член во 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПЕТОК 02.02.2018 СТР. 14 

Управниот одбор на ЈОУДГ „Естреја 
Овадија Мара“ - Битола. 

3. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на спомен-обележје на загинатите 
бранители од Битола и битолско од 

воениот конфликт во 2001 

1. Ја објавувам Одлуката за дислокација 
на спомен-обележје на загинатите брани-
тели од Битола и битолско од воениот 
конфликт во 2001, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и 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 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржан на 30.01.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за дислокација на спомен-обележје на 

загинатите бранители од Битола и 
битолско од воениот конфликт во 2001 

Член 1 
Дислокацијата на спомен-обележјето на 

загинатите бранители од Битола и битолско 
од воениот конфликт во 2001 ќе биде од 
моменталната локација во непосредна бли-
зина на простор определен за општа намена 
- јавна површина (партер со зеленило), п-
оради реализација на сообраќајница на 
улица СРУ 3 во АРМ четврт 1. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 09-03/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

продолжување на важењето на 
Програмата за поставување на урбана 

опрема 2016/17 на подрачјето на 
Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на важењето на Програмата за поста-
вување на урбана опрема 2016/17 на 
подрачјето на Општината Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
 
 

 



ПЕТОК 02.02.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 1  –  СТР. 15 

Врз основа на член 22 и 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 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржан на 30.01.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за продолжување на важењето на 

Програмата за поставување на урбана 
опрема 2016/17 на подрачјето на 

Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се продолжува важењето 

на Програмата за поставување на урбана 
опрема 2016/17 година на подрачјето на 
Општина Битола до донесување на нова 
програма. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 09-03/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на меѓу-
општинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 30.01.2018 година. 

 

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

 
Бр. 08-65/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ”, бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ”, бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
Општина Битола, (,, Службен гласник на 
Општината Битола бр. 10/05 и 17/08) Со-
ветот на Општината Битола на седница 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А  
за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци 

Член 1   
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, под-
несен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-52/2 од 29.01.2018 година, за 
вршење на противпожарната заштита што ја 
врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Новаци како и 
задолжително учество во финансирањето од 
страна на Општина Новаци на противпо-
жарната единица која го покрива нејзиното 
подрачје со вработување на 4 лица (Пожар-
никар спасител или Пожарникар спасител 
возач на специјално возило) во се согласно 
Законот за пожарникарство.  

 
Член 2 

 Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
Одлука, процената за потребата од вос-
поставување на меѓуопштинската сора-
ботка, се доставува до Општината Новаци, 
заради усвојување.  
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Член 3 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци  

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Опш-
тина Битола и Општина Новаци, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 8 од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен вес-
ник на РМ“ бр.79/09), Советот на Општи-
ната Битола на седницата одржана на 
30.01.2018 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е  
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Новаци  

1. За членови на заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци од 
Општина Битола се именуваат: 

 
– Кире Ѓоргиевски, дипл. правник и 
– Катерина Чкоровска, дипл. јавен адми-

нистратор. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесување, а ќе се објави во „Службен 
гласник на општината Битола,,. 

 
Бр. 09-03/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на предлогот за воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Могила 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на предлогот за воспоставување на меѓуоп-
штинска соработка помеѓу Општина Битола 
и Општина Могила, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 
(„Службен весник на РМ“ бр. 79/09), член 
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на 
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Општина Битола, (,,Службен гласник на 
Општината Битола бр. 10/05 и 17/08) 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 30.01.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

Член 1   
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоста-

вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила, под-
несен од Градоначалникот на Општина 
Битола број 08-51/2 од 29.01.2018 година, за 
вршење на противпожарната заштита што ја 
врши ТППЕ Битола со покривање на 
подрачјето на Општината Могила како и 
задолжително учество во финансирањето од 
страна на Општина Могила на противпо-
жарната единица која го покрива нејзиното 
подрачје со вработување на 4 лица (Пожар-
никар спасител или Пожарникар спасител 
возач на специјално возило) во се согласно 
Законот за пожарникарство.  

 
Член 2  

Утврдениот предлог од член 1 на оваа 
одлука, процената за потребата од воспоста-
вување на меѓуопштинската соработка, се 
доставува до општината Могила, заради 
усвојување.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 09-03/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
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 и 17/08), донесувам 

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

на членови во заедничката комисија за 
подготовка на предлог актот за 

воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила 

1. Го објавувам Решението за именување 
на членови во заедничката комисија за под-
готовка на предлог актот за воспоставување 
на меѓуопштинска соработка помеѓу Опш-
тина Битола и Општина Могила, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 30.01.2018 година. 

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

 
Бр. 08-65/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.02.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 8 од Законот за 

меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на РМ“ бр.79/09), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
30.01.2018 година, донесе  

РЕШЕНИЕ 
за именување на членови во заедничката 
комисија за подготовка на предлог актот 

за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 

Општина Могила  

 
1. За членови на заедничката комисија за 

подготовка на предлог актот за воспоста-
вување на меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила од 
Општина Битола се именуваат: 

– Кире Ѓоргиевски, дипл. правник и 
– Катерина Чкоровска, дипл. јавен адми-

нистратор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот 

на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 09-03/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
30.01.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевск
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