
ПОНЕДЕЛНИК 02.04.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 4  –  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 Решението  за не давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП „Комуналец“ 
Битола за 2017 г., донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2017 г. 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2017 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 08.03.2018 година. 

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

 
Бр.09-37/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Извештајот за работата на ЈП „Ко-
муналец“ Битола за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-276/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, 
донесе 

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

на ЈП „Комуналец“ Битола за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работењето на ЈП „Комуналец“ Битола за 
2017 година. 

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

 
Бр.09-37/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 реализација на 
Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола  

во 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за јавната чистота на под-
рачјето на Општината Битола во 2017 
година, донесен на седницата на Советот на 

Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, 
донесе 

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

реализација на Програмата за јавната 
чистота на подрачјето на Општината 

Битола во 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реа-
лизација на Програмата за јавната чистота 
на подрачјето на Општината Битола во 2017 
година. 

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

 
Бр.09-37/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 реализација на 
Финансовата програма за јавните зелени 
површини на подрачјето на Општината 

Битола за 2017 година 
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1. Го објавувам Заклучокот за не усво-
јување Извештајот за реализација на Финан-
совата програма за јавните зелени повр-
шини на подрачјето на Општината Битола 
за 2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, 
донесе 

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

реализација на Финансовата програма за 
јавните зелени површини на подрачјето на 

Општината Битола за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализација на Финансовата програма за 
јавните зелени површини на подрачјето на 
Општината Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-37/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на завршната сметка на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на завршната сметка на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за 2017 г., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на завршната 

сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2017 г. 

1. НЕ СЕ дава согласност на завршната 
сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2017 
година, разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 05.03.2018 година. 

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

 
Бр.09-37/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 на КЈП „Нискоградба“ 
Битола за 2017 г. 
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1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување Годишниот извештај за рабо-
тењето на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
2017 г., донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

работењето на КЈП „Нискоградба“ Битола 
во 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Годишниот извеш-
тај за работењето на КЈП „Нискоградба“ 
Битола во 2017 година. 

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

 
Бр.09-37/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на Завршната сметка на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2017 г., донесено на 

седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 

сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 г. 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 го-
дина, разгледана на седницата на Управ-
ниот одбор, одржана на 28.02.2018 година. 

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

 
Бр.09-37/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 на Извештајот за работата на 
ЈП „Пазари“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување на Извештајот за работата на ЈП 
„Пазари“ Битола за 2017 г., донесен на 
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седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 
година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-37/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на Завршната сметка на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка на ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2017 г., донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96........39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 

сметка на ЈКП „Водовод“ Битола  
за 2017 г. 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 
година, разгледана на седницата на 
Управниот одбор, одржана на 28.02.2017 
година. 

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

 
Бр.09-37/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 ЈКП 
„Водовод“ Битола за 2017 г. 

1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување Извештајот за работата на ЈКП 
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„Водовод“ Битола за 2017 г., донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Извештајот за работата 
на  ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-37/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за урбанистичко 

планирање, проектирање и инженеринг 
Битола за 2017 година, донесено на сед-
ницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 

сметка за финансиското работење на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола за 2017 година 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола за 2017 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 22.03.2017 година. 

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

 
Бр.09-37/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за не 

усвојување Извештајот за работата на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање 

и инженеринг Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување Извештајот за работата на ЈП за 
урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола за 2017 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола за 

2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола за 2017 
година. 

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

 
Бр.09-37/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП за 

стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“ за 2017 година 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП за стопанисување 
со Индустриската зона „Жабени за 2017 
година, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
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 28.03.2018 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 

сметка за финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона 

„Жабени“ за 2017 година 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП за 
стопанисување со Индустриската зона 
„Жабени“ Битола, разгледана на седницата 
на Управниот одбор, одржана на 02.03.2018 
година. 

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

 
Бр.09-37/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 не давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Зоолошката 

градина Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Зоолошката градина 
Битола за 2017 година, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. 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 
28.03.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на 

Зоолошката градина Битола  
за 2017 година 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на 
Зоолошката градина Битола за 2017 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 22.02.2018 година. 

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

 

Бр.09-37/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 
Зоолошката градина Битола  

за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усвоју-
вање Извештајот за работата на Зоолошката 
градина Битола за 2017 година, донесен на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

на Зоолошката градина Битола  
за 2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на Зоолошката градина Битола за 
2017 година. 

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

 
Бр.09-37/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 Решението за не давање 

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на Старски дом 

„Сју Рајдер“ Битола за 2017 година 

1. Го објавувам Решението за не давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на Старски дом „Сју 
Рајдер“ Битола за 2017 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. 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 
28.03.2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за не давање согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на 

Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  
за 2017 година 

1. НЕ СЕ дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на Стар-
ски дом „Сју Рајдер“ Битола за 2017 година, 
разгледана на седницата на Управниот 
одбор, одржана на 16.03.2018 година. 

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

 
Бр.09-37/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  

за 2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за не усво-
јување Извештајот за работата на Старски 
дом „Сју Рајдер“ Битола за 2017 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за не усвојување Извештајот за работата 
на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 

2017 година 

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на Старски дом „Сју Рајдер“ 
Битола за 2017 година. 

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

 
Бр.09-37/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 Заклучокот за 

усвојување Извештајот за спроведување 
на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општина Битола 
за 2017 г. заклучно со 31.12.2017 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за спроведување на Програмата 
за изработка на урбанистички планови во 
Општина Битола за 2017 г. заклучно со 
31.12.2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

спроведување на Програмата за изработка 
на урбанистички планови во Општина 

Битола за 2017 г. заклучно  
со 31.12.2017 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за спро-
ведување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Битола 
за 2017 г. заклучно со 31.12.2017 година. 

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

 

Бр.09-37/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 реализација на 
Програмата за локален економски развој 

за 2017 година  

1. Го објавувам Заклучокот за не 
усвојување Извештајот за реализација на 
Програмата за локален економски развој за 
2017 година, донесен на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

реализација на Програмата за локален 
економски развој за 2017 година  

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализација на Програмата за локален еко-
номски развој за 2017 година.  

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

 
Бр.09-37/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 
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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 реализација на 
Програмата за туризам за 2017 година  

1. Го објавувам Заклучокот за не усво-
јување Извештајот за реализација на Про-
грамата за туризам за 2017 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

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

реализација на Програмата за туризам за 
2017 година  

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
реализација на Програмата за туризам за 
2017 година.  

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

 
Бр.09-37/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 на Оперативниот план и 
Програма за спроведување на 

превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
спроведување на превентивна систематска 
дератизација на канализациониот систем, 
јавната депонија Мегленци, дивите депонии и 
ѓубришта на град Битола во 2018 година, 
донесен на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 

Програма за спроведување на 
превентивна систематска дератизација на 
канализациониот систем, јавната депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

град Битола во 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализацио-
ниот систем, јавната депонија Мегленци, 
дивите депонии и ѓубришта на град Битола 
во 2018 година 

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

 
Бр.09-37/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 Заклучокот за 

усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативниот план и Програма за 
контрола и уништување на комарците на 
територијата на Општина Битола за 2018 
година, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 28.03.2018 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативниот план и 
Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 
Битола за 2018 година. 

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

 
Бр.09-37/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 Правилникот за измена и 

дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во 

ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Правилникот за измена и 
дополнување на Правилникот за систе-
матизација на работните места во ЈОУ Дом 
за стари лица „Сју Рајдер“ Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 28.03.2018 година. 

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

 
Бр. 08-276/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 17 став 7 од Законот за 

вработените во јавниот сектор (,,Службен 
весник на РМ“ бр.27/14...35/18), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Службен 
гласник на Општинта Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 28.03.2018 година, 
донесе 

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

измена и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во 

ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правил-
никот за измена и дополнување на Правил-
никот за систематизација на работните места 
во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола 
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бр.01-48 од 06.03.2018 година, донесен од 
Директорот на Установата. 

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

 
Бр.09-37/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 неприфаќање 
на тарифата за собирање и одведување на 

урбани отпадни води на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за неприфаќање на 
тарифата за собирање и одведување на 
урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ 
Битола за регулиран период 2018-2020, 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.03.2018 година, донесе 

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

неприфаќање на тарифата за собирање и 
одведување на урбани отпадни води на 
КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за неприфаќање на тарифата за собирање и 
одведување на урбани отпадни води на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за регулиран период 
2018-2020 бр. 02-197/4 од 21.03.2018 
година, донесена од Управниот одбор на 
Претпријатието. 

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

 
Бр.09-37/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 прифаќање на 
тарифата за прочистување на отпадни 
води на КЈП „Нискоградба“ Битола за 

регулиран период 2018-2020 по категории 
на корисници за населено место 

Кукуречани 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за прифаќање на 
тарифата за прочистување на отпадни води на 
КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран 
период 2018-2020 по категории на корисници 
за населено место Кукуречани, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 28.03.2018 година. 

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

 

Бр. 08-276/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 28.03.2018 година, донесе 

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

прифаќање на тарифата за прочистување 
на отпадни води на КЈП „Нискоградба“ 

Битола за регулиран период 2018-2020 по 
категории на корисници за населено 

место Кукуречани 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за прифаќање на тарифата за прочистување 
на отпадни води на КЈП Нискоградба 
Битола за регулиран период 2018-2020 по 
категории на корисници за населено место 
Кукуречани бр. 02-197/5 од 21.03.2018 
година, донесена од Управниот одбор на 
Претпријатието. 

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

 
Бр.09-37/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 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 примање на 

донација од ПАКОМАК ДОО Скопје 

1. Ја објавувам Одлуката за примање на 
донација од ПАКОМАК ДОО Скопје, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 28.03.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-276/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
02.04.2018 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), член 7 
од Законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 47/06...153/15) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола (,,Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржанa на 28.03.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за примање на донација од ПАКОМАК ДОО 

Скопје 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола прима 

донација во вид на 30 зелени пластични 
игло контејнери од 1,5 метри кубни, 150 
канти со зафатнина од 120 литри и 10 
специјализирани пластични контејнери од 
1,1 метар кубен за собирање на отпад од 
пакување. 

Член 2 
Донацијата не создава директна корист 

за давателот ниту обврска за враќање од 
примателот на донацијата, дадена за цели 
од јавен интерес. 

Член 3 
Се овластува Градоначалникот на 

Општина Битола да склучи договор со 
давателот на донацијата Доо Пакомак 
Скопје и со ЈП „Комуналец“ Битола со кој 
подетално ќе биде уреден начинот на 
користење на донацијата. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-37/28                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
28.03.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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С О Д Р Ж И Н А 
 

Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на Завршна-
та сметка за финансиското работење на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2017 г. ........................................... 1 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
работата на ЈП „Комуналец“ Битола за 2017 година ..... 2 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
реализација на Програмата за јавната чистота на 
подрачјето на Општината Битола во 2017 година ......... 2 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
реализација на Финансовата програма за јавните 
зелени површини на подрачјето на Општината 
Битола за 2017 година ........................................................... 3 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на завршна-
та сметка на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2017 г. ....... 3 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Годишниот 
извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ 
Битола во 2017 година .......................................................... 4 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на 
Завршната сметка на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 г. ..... 4 
З А К Л У Ч О К за не усвојување на Извештајот за 
работата на ЈП „Пазари“ Битола за 2017 година ............ 5 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на Заврш-
ната сметка на ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 г. ........... 5 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
работата на  ЈКП „Водовод“ Битола за 2017 година ...... 6 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење на ЈП 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола за 2017 година ................................... 6 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
работата на ЈП за урбанистичко планирање, 
проектирање и инженеринг Битола за 2017 година ....... 7 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење на ЈП 
за стопанисување со Индустриската зона „Жабени“ 
за 2017 година......................................................................... 7 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење на 
Зоолошката градина Битола  за 2017 година ................... 8 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
работата на Зоолошката градина Битола  за 2017 
година ....................................................................................... 8 
Р Е Ш Е Н И Е за не давање согласност на 
Завршната сметка за финансиското работење на 
Старски дом „Сју Рајдер“ Битола  за 2017 година ......... 9 

З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
работата на Старски дом „Сју Рајдер“ Битола за 
2017 година ............................................................................. 9 
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за 
спроведување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Битола за 2017 
г. заклучно  со 31.12.2017 година ..................................... 10 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
реализација на Програмата за локален економски 
развој за 2017 година .......................................................... 10 
З А К Л У Ч О К за не усвојување Извештајот за 
реализација на Програмата за туризам за 2017 
година ..................................................................................... 11 
З А К Л У Ч О К за усвојување на Оперативниот 
план и Програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализациониот 
систем, јавната депонија Мегленци, дивите депонии 
и ѓубришта на град Битола во 2018 година ................... 11 
З А К Л У Ч О К за усвојување на Оперативниот 
план и Програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина Битола за 
2018 година ........................................................................... 12 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на 
Правилникот за измена и дополнување на 
Правилникот за систематизација на работните 
места во ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“ 
Битола .................................................................................... 12 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за 
неприфаќање на тарифата за собирање и одведу-
вање на урбани отпадни води на КЈП „Ниско-
градба“ Битола за регулиран период 2018-2020 ........... 13 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за 
прифаќање на тарифата за прочистување на 
отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за 
регулиран период 2018-2020 по категории на 
корисници за населено место Кукуречани .................... 14 
О Д Л У К А за примање на донација од 
ПАКОМАК ДОО Скопје ................................................... 14 
Р Е Ш Е Н И Е за определување на член на Советот 
на Општината Битола кој ќе го заменува 
Градоначалникот на Општината Битола во случаи на 
спреченост или отсуство ....................................................... 15 
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