
ПЕТОК 16.03.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  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 Одлуката за давање 

согласност за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура за 

Пелагонискиот регион од страна на 
Владата на Република Македонија  

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура за 
Пелагонискиот регион од страна на Владата 
на Република Македонија, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2018 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

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

 
Бр. 08-246/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р.М.“ бр. 05/02), член 80 став (12) од 
Законот за управување со отпад („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
68/04...63/16) 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 13.03.2018 година, донесе  

О Д Л У К А 
за давање согласност за основање на 

регионална депонија и потребната 
инфраструктура за Пелагонискиот регион 

од страна на Владата на Република 
Македонија  

Член 1 
Со цел заштита на животната средина и 

здравјето на луѓето, а заради решавање на 
постоечкиот проблем за управување со 
отпадот на територијата на Општина Би-
тола, Советот на Општината дава соглас-
ност за основање на регионална депонија и 
потребната инфраструктура за Пелагонис-
киот регион од страна на Владата на 
Република Македонија согласно член 80 
став 12 од Законот за управување со отпад. 

 
Член 2 

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 Општината Битола на својата 

седница одржана на ден 13.03.2018 година, 
донесе Одлука за давање на согласност за 
основање на регионална депонија и 
потребната инфраструктура за Пелагонис-
киот плански регион. 

Тргнувајќи од проблемите со кои се 
соочува општината во однос на управување 
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со отпадот, а со цел заштита на животната 
средина и здравјето на луѓето, Советот на 
општина Битола донесе одлука како во 
диспозитивот. 

Главни причини поради кои се пристапи 
кон донесување на ваквата одлука се про-
блемите со кои се сочува општината во 
управувањето со отпадот и неможноста за 
исполнување на обврските кои произлегуваат 
од Законот за управување со отпад. Имено, 
општината проценувајќи ја својата финан-
сиска состојба, како и потребните финан-
сиски средства за расчистување на непропис-
ните депонии, како и обврската за собирање и 
отстранување на отпадот согласно стан-
дардите за животна средина, односно во 
стандардизирана депонија, увиде дека нема 
можност за решавање на проблемите. 

Заради заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето, како и состојбата со 
отпадот во Општина Битола неопходно е 
итно преземање на активности со цел соби-
рање, транспортирање, селекција и отстра-
нување на отпадот. Воедно, согласно На-
ционалниот план за управување со отпад на 
Република Македонија и Регионалниот план 
за управување со отпад за Пелагонискиот 
регион, потребно е да се воспостави регио-
нален систем за управуање со отпад преку 
основање на регионална депонија и соод-
ветната инфраструктура. Во Физибилити 
студијата за управување со отпад за Пелаго-
нискиот регион е утврдено дека вкупните 
инвестиции за основање на региналниот 
систем за управување со отпад изнесува 
39.786.483,оо евра, при што минималните 
финансии што треба да ги обезбеди општина 
Битола изнесуваат 4.420.720,оо евра, средства 
со кои Општина Битола не располага. 
Дополнително, согласно со Стратегијата за 
управување со отпад на Република Маке-
донија, потребно е воспоставување на 
регионална соработка за основањето на 
депонијата, без кое управувањето со отпадот 
не може да биде одржливо ниту достапно за 
населението. Во овој момент не постои 
можност сите општини од Пелагонискиот 
регион да ја обезбедат потребната финан-
сиска помош со што не може да се основа 
депонијата со потребната инфраструктура 
доколку не се обезбеди финансирање од 
Владата.  

Врз основа на претходно изнесеното, 
Советот на општина Битола донесе одлука 
со која основањето на регионалната депо-
нија со потребната инфраструткура го дове-
рува на Владата на Република Македонија, 
како најдобар начин за брзо решавање на 
проблемите со управувањето со отпадот, а 
кој ќе биде со најмали трошоци и со цена 
која ќе биде достапна за населението во 
Пелагонискиот регион. 

 
Бр.09-24/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2017 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за четвртиот 
квартал од 2017 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа ( „Службен весник на РМ” бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15 ) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
13.03.2018 година донесе 
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З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2017 

година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за четвртиот квартал од 2017 година. 

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

 
Бр.09-24/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 Завршната сметка на 
Буџетот на Општината Битола за 2017 

година 

1. Ја објавувам Завршната сметка на 
Буџетот на Општината Битола за 2017 
година, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РM“ бр. 5/2002) и член 33 став 1 од 
Законот за финансирање на единиците на 
локална самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 
192/15) и член 36 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот 

на Општината Битола на седница одржана на 
13.03.2018 година, донесе 

З А В Р Ш Н А С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 

2017 ГОДИНА 

Член 1 
 Завршната сметка на Буџетот на Опш-

тина Битола за 2017 година се состои од:  
 

ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО 
 

І ВКУПНИ ПРИХОДИ  
1.598.146.956,00          1.172.697.033,00  

 
Даночни приходи 461.351.398,00 323.228.988,00 
Неданочни 
приходи 183.577.310,00 72.108.871,00 

Капитални 
приходи 122.431.623,00 28.468.199,00 

Приходи од 
дотации 666.134.332,00 639.224.333,00 

Трансфери 113.804.922,00 98.226.712,00 
Приходи од 
донации 50.847.371,00 11.439.930,00 

 
ІІ ВКУПНИ РАСХОДИ  

1.736.587.281,00          1.229.296.689,00  
 

Утврдени 
намени 1.736.187.281,00   1.229.296.689,00  

Резерви  400.000,00    
 

ІІІ ДЕФИЦИТ  
- 138.440.325.00          -56.599.656,00 

IV ФИНАНСИРАЊЕ  
138.440.325,00          56.599.666,00 

 
Прилив    138.440.325,00               26.659.799,00 
    Домашни задолжувања  

138.440.325,00         26.659.799,00 
    Приливи од странски заеми 
    Депозити                                 29.939.867,00 
Одлив                                                              0 
    Отплата на главница                                 0 

 
Член 2 

Планираните приходи и приливи по 
извори и видови и расходи и одливи по 
основни намени, се искажуваат во Билан-
сите на приходите и расходите на Заврш-
ната сметка на Буџетот на Општината како 
што следи: 
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Член 3 
Општиот дел на Годишната сметка на 

Буџетот на Општина Битола за 2017 година 
се објавува во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-24/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 Годишниот извештај за 
работата на Општината Битола за 2017 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Годишниот извештај за работата на Општи-
ната Битола за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 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 13.03.2018 год., донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Годишниот извештај за 

работата на Општината Битола за  
2017 година 

1. Се усвојува Годишниот извештај за 
работата на Општината Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-24/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 не 

усвојување Извештајот за работата на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усво-
јување Извештајот за работата на Терито-
ријалната противпожарна единица Битола 
за 2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 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), Со-
ветот на Општината Битола, на седницата 
одржана на 13.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Извештајот за работата 

на Територијалната противпожарна 
единица Битола за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на Територијалната против-
пожарна единица Битола за 2017 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен гласник на 
Општината Битола“. 

 
Бр.09-24/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 не 

усвојување Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Програмата за работа на Терито-
ријалната противпожарна единица Битола 
за 2018 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 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), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 13.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Програмата за работа на 
Територијалната противпожарна единица 

Битола за 2018 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Програмата за 
работа на Територијалната противпожарна 
единица Битола за 2018 година.  

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

 
Бр.09-24/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 не 
усвојување Годишниот извештај за 

работењето на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион за 2017 

година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усво-
јување Годишниот извештај за работењето 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 13.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Годишниот извештај за 

работењето на Центарот за развој на 
Пелагонискиот плански регион  

за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишниот извеш-
тај за работењето на Центарот за развој на 
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Пелагонискиот плански регион за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-24/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 не 
усвојување Годишниот извештај за 

спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Годишниот извештај за спроведување 
на Програмата за развој на Пелагонискиот 
плански регион од страна на Центарот за 
развој на Пелагонискиот плански регион за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 13.03.2018 година, донесе 

 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Годишниот извештај за 
спроведување на Програмата за развој на 
Пелагонискиот плански регион од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 

плански регион за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишниот извеш-
тај за спроведување на Програмата за развој 
на Пелагонискиот плански регион од страна 
на Центарот за развој на Пелагонискиот 
плански регион за 2017 година.  

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

 
Бр.09-24/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 

воспоставување меѓуопштинска соработка 
помеѓу Општина Битола и Општина Могила 

1. Ја објавувам Одлуката за воспоста-
вување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила, до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македониј“ бр. 79/09), 
член 14 став (1) член 36 став (1) точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
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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 13.03.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
за воспоставување меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила 

Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила заради заедничко вршење работи од 
надлежност на општините кои што се 
однесуваат за вршење на противпожарната 
заштита што ја врши ТППЕ Битола со 
покривање на подрачјето на Општината 
Могила како и задолжително учествува во 
финансирањето од страна на Општина 
Могила на противпожарната единица која 
го покрива нејзиното подрачје со вработу-
вање на 4 лица (Пожарникар спасител или 
Пожарникар спасител возач на специјално 
возило) во се согласно Законот за пожар-
никарство.  

 
Член 2 

Меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука ќе се остварува преку склучу-
вање на договор за вршење на определени 
работи од страна на една општина за една 
или повеке други општини. 

 
Член 3 

Оваа меѓуопштинска соработка се 
воспоставува за период од една година 
почнувајки од денот на потпишување на 
Договорот за воспоставување на меѓуопш-
тинска соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила.  

  
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.09-24/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 

воспоставување меѓуопштинска соработка  
помеѓу Општина Битола и Општина Новаци  

1. Ја објавувам Одлуката за воспоста-
вување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Битола и Општина Новаци, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија„, бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ”, бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола” бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за воспоставување меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Новаци  

Член 1 
Се воспоставува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци заради заедничко вршење работи од 
надлежност на општините кои што се 
однесуваат за вршење на противпожарната 
заштита што ја врши ТППЕ Битола со 
покривање на подрачјето на Општината 
Новаци како и задолжително учествува во 
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финансирањето од страна на Општина 
Новаци на противпожарната единица која 
го покрива нејзиното подрачје со вработу-
вање на 4 лица (Пожарникар спасител или 
Пожарникар спасител возач на специјално 
возило) во се согласно Законот за пожар-
никарство.  

 
Член 2 

Меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа Одлука ќе се остварува преку склу-
чување на договор за вршење на определени 
работи од страна на една општина за една 
или повеке други општини. 

 
Член 3 

Оваа меѓуопштинска соработка се воспо-
ставува за период од една година почну-
вајки од денот на потпишување на Дого-
ворот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Новаци.  

  
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општината Битола“.  

 
Бр.09-24/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 формирање 

на Штаб за заштита и спасување на 
Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
на Штаб за заштита и спасување на 
Општина Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 94 став 4 и член 110 

став 2 од Законот за заштита и спасување 
(,,Службен весник на РМ“ бр.36/04...106/16) 
и член 10 од Уредбата за видот, големината 
и организирањето на силите за заштита и 
спасување (,,Службен весник на РМ“ бр. 
12/06) 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 
13.03.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање на Штаб за заштита и 

спасување на Општина Битола 

Член 1 
Се формира Штаб за заштита и спасу-

вање на Општина Битола во состав: 
– Наташа Петровска-Командант на штабот 
– Ѓуро Илиќ-Началник на штабот 
– Горан Козаров-помошник на началникот 

на штабот за оперативни работи 
– Зоран Лазаровски-помошник на 

началникот на штабот за прва 
медицинска помош 

– Командир на ТППЕ Битола-помошник 
на началникот на штабот за заштита и 
спасување од пожари 

– Лилјана Крстевска-помошник на 
началникот на штабот за згрижување и 
евакуација 

– Методија Граматковски-помошник на 
началникот на штабот за заштита и 
спасување од поплави 
Се формира помошен персонал во 

состав: 
– Тони Маурдевски – извршител 

(администратор) 
– Зора Димовска – извршител 

(администратор) 
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– Сашо Филиповски – извршител (курир-
возач) 

– Александар Ничков – извршител (курир-
возач) 
 

Член 2 
Штабот за заштита и спасување има 

задача да раководи со акциите за заштита и 
спасување и со единиците за заштита и 
спасување што ги формира општина Битола 
во случај на елементарни непогоди и во 
војна. 

 
Член 3 

Со влегување во сила на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката бр.07-1595/26 
донесена од 25.06.2008 година од Советот 
на Општина Битола. 

 
Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-24/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 формирање 

единици за заштита и спасување 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
единици за заштита и спасување, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 94 став 4 од Законот 
за заштита и спасување („Сл. Весник на 
РМ“ бр. 36/04…106/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 13.03.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за формирање единици за заштита и 

спасување 

Член 1 
Со оваа Одлука се формираат единици за 

заштита и спасување во Општина Битола и 
тоа: 
– Универзална единица во јачина на вод; 
– Просторна специјализирана единица за 

прва медицинска помош во јачина на 
вод; 

– Просторна специјализирана единица за 
противпожарна заштита во јачина на 
вод. 
 

Член 2 
Задача на единиците за заштита и 

спасување е да учествуваат во акциите за 
заштита и спасување според одлуките на 
Штабот за заштита и спасување. 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа 
Одлука, престанува да важи Одлуката за 
формирање единици за заштита и 
спасување на подрачјето на Општината 
Битола бр. 07-1595/25 од 25.06.2008 година. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-24/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 Одлуката за расход на 

патнички возила, возила за посебна 
намена и опрема како и оттуѓување на 

опрема која недостасува 

1. Ја објавувам Одлуката за расход на 
патнички возила, возила за посебна намена 
и опрема како и оттуѓување на опрема која 
недостасува, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 36, став 1 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 
одржана на 13.03.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за расход на патнички возила, возила за 

посебна намена и опрема како и 
оттуѓување на опрема која недостасува 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши расход и 

оттуѓување на следното: 
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Член 2 
Расходованата опрема е неупотреблива и 

истата се наоѓа во просториите на Општина 
Битола, додека опремата која недостасува 
се отпишува од книговодствена евиденција.  

 
Член 3 

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

 
Бр.09-24/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 Одлуката за измена и 
дополнување на Статутот на КЈП 

„Нискоградба“ Битола  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измена и допол-
нување на Статутот на КЈП „Нискоградба“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 11 од Законот за 

јавните претпријатија (,,Службен весник на 
РМ“ бр.38/96...39/16), 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 13.03.2018 година, донесе 

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

измена и дополнување на Статутот на КЈП 
„Нискоградба“ Битола  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Статутот на 
КЈП „Нискоградба“ Битола бр.02-89/8 од 
15.02.2018 година, донесена од Управниот 
одбор на Претпријатието. 

2. Решението влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на 
Општината Битола”. 

 
Бр.09-24/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 членови во 
Совет за заштита на потрошувачи на 

Општина Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на членови во Совет за 
заштита на потрошувачи на Општина 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 56 став 1 од Законот 

за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02), член 126 став 3 од Законот за 
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заштита на потрошувачите (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 38/04...152/15) 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 одржана на 13.03.2018 година, 
донесе 

РЕШЕНИЕ 
за разрешување и именување на членови 
во Совет за заштита на потрошувачи на 

Општина Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВААТ од членови во 
Советот за заштита на потрошувачи на 
Општина Битола лицата: 

– Снежана Димитровска 
– Зоран Настевски 
– Драга Фидановска 
– Љубица Митевска 
– Соња Живковиќ-Георгиевска 
– Наташа Илијовска 
– Ирина Радевска 
 
2. СЕ ИМЕНУВААТ за членови во 

Советот за заштита на потрошувачи на 
Општина Битола лицата: 
– Горан Шундовски-претставник од ЈП 

Пазари Битола 
– Драга Фидановска-претставник од ЈП 

Комуналец Битола 
– Билјана Ѓоергиевски-државен инспектор 

за храна-претставник од Агенција за 
храна и ветеринарство на РМ 

– Горан Савевски-претставник од ЈКП 
Водовод Битола 

– Снежана Димитровска-претставник од 
Организација на потрошувачи на Битола 

– Снежана Горгиевска-претставник од 
Државен пазарен инспекторат Битола 

– Николче Ролевски-дипломиран 
економист. 
 
3. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавено во ,,Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-24/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 
Управниот одбор на Јавната Општинска 

установа Детска градинка ,,Естреја 
Овадија-Мара“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување на член во Управниот 
одбор на Јавната Општинска установа 
Детска градинка ,,Естреја Овадија-Мара“ 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 114 став 13 од 

Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр.23/13...бр.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 13.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување на член во 
Управниот одбор на Јавната Општинска 

установа Детска градинка „Естреја 
Овадија-Мара“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Ангела 
Трифуновска од член од Општина Битола 
во Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Естреја 
Овадија-Мара“ Битола. 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Енис Алитов-
дипломиран економист за член од Општина 
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Битола во Управниот одбор на ЈОУДГ 
,,Естреја Овадија-Мара“ Битола:  

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

 
Бр.09-24/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 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 измена на 

Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана 

опрема на подрачјето на Oпштина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на Oпштина Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 13.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-246/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
16.03.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на 
Р.М.“ бр. 05/02), член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05) и член 80 
став 1 од Законот за градење („Службен 
весник на Р.М.“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12 и 144/12), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
13.03.2018 година, донесе 

 
 

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

на урбана опрема на подрачјето на 
Oпштина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена на 

Одлуката за утврдување на критериуми и 
стандарди за поставување на урбана опрема 
на подрачјето на општина Битола („Служ-
бен гласник на општината Битола“ 
бр.16/17), на начин што делот II.1-Услови за 
поставување на урбана опрема во зимски 
период и членот 17 се менуваат и гласат: 

„II.1-Услови за поставување на урбана 
опрема во Старото градско јадро на Битола 
и старата битолска чаршија во зимскиот 
период 

 
Член 17 

Имателите на угостителски објекти кои 
се лоцирани на улица „Широк сокак“ и 
комплекс „Градски реонски пазар“, секоја 
година во зимскиот период од 15.11. 
(ноември) до 15. 04 (април) може да 
постават урбана опрема на просторот пред 
деловните простории за вршење на дејност 
–метална ограда со стакло само по шири-
ната на објектот врз основа на Одобрение за 
поставување на урбана опрема донесено од 
Градоначалникот на општина Битола. 

На локацијата за која ќе биде издадено 
Одобрение за поставување на урбана 
опрема-метална ограда со стакло, во 
зимскиот период мора да се постави дрвена 
платформа (подлога) со минимална висина 
од 15 см, со соодветна изолација од долната 
страна.  

Прицврстувањето на металната ограда со 
стакло задолжително да биде на дрвената 
платформа(подлога)  

Се забранува прицврстување на метал-
ната ограда со стакло на облогата на 
нагазните јавни површини и на самите 
градби–објектите кои се наоѓаат на 
амбиенталната улица Широк сокак и Ста-
рата чаршија. 

Висината на металната ограда со стакло 
треба да биде 1,80 см од кота 0 , со тоа што 
металниот дел ќе биде во висина од 0,9 м , а 
стаклениот дел 0,9 м во форма на 
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правоаголник .Металниот дел треба да биде 
обоен во две бои-зелена маслинеста(Y 145) 
и валкано бела (слонова коска) (X050) 
(вертикално) согласно каталогот HELIOSS 
MONIKOLOR 720  

По завршување на периодот од став (1) 
имателите на угостителските објекти, 
должни се веднаш да ја отстранат урбаната 
опрема- метална ограда со стакло како и 
дрвената платформа (подлога) на сопствен 
трошок. 

Ставовите 7 и 8 се бришат, а ставот 9 
станува став 7.“ 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-24/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
13.03.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 



ПЕТОК 16.03.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 3  –  СТР. 23 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник 
на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) Градоначалникот на Општина Битола го 
издава следното: 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

  
Се известуваат сите правни и физички лица на територијата на Општина Битола дека 

Градоначалникот на Општина Битола донесе Одлука за распишување на: 
 

ЈАВЕН ПОВИК 
за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови  

на територијата на Општина Битола за 2018 година 
 
 

Сите заинтересирани правни и физички лица во текот на Јавниот повик може да 
достават Иницијатива за изработка и донесување на Урбанистички планови од чл. 7 ст. 
(1) точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/2016) 

 
• Иницијативите може да се достават во електронска форма преку информацискиот 

систем е-урбанизам, или во писмена форма преку архивата на Општина Битола во 
определениот рок. 

• Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или 
изменување и дополнување на постоечки урбанистички план или урбанистичко 
планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата. 

• За сите доставени иницијативи подносителите ќе бидат известени во електронска 
форма преку информацискиот систем за е-урбанизам или во писмена форма. 

• Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за 
изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Битола за 2018 год.   

• Средствата за изготвување на потребната документација за прифатените иницијативи 
треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите. 

• Јавниот повик ќе трае 36 дена односно во периодот од 26.03.2018 год. до 30.04.2018 
год. 

 
Бр. 08-258                        ГРАДОНАЧАЛНИК 
22.03.2018 год.                      на Општината Битола, 
Б и т о л а                       м-р Наташа Петровска 
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