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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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Кварталниот извештај за
извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал од 2018 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Кварталниот извештај за извршување на
Буџетот на Општината Битола за првиот
квартал од 2018 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/1
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
22.05.2018 година донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Кварталниот извештај за

извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал од 2018 година
1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај
за извршување на Буџетот на Општината
Битола за првиот квартал од 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола”.
Бр.09-61/3
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година
1. Ја објавувам Одлуката за измена на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/2
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска
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Бр. 09-61/4
22.05.2018 год.
Битола

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

Битола за 2018 година, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
проширување на средствата на Буџетот на
Општината Битола за 2018 година

Бр. 08-437/3
29.05.2018 год.
Битола

1. Ја објавувам Одлуката за проширување
на средствата на Буџетот на Општината

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска
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Бр. 09-61/5
22.05.2018 год.
Битола

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
имплементација на проектoт Benefit од
првиот повик од Програмата за
прекугранична соработка со Грција 20142020 (Interreg IPA Programme GreeceFormer Yugoslav Republic of Macedonia
2014-2020).

1. Ја објавувам Одлуката за имплементација на проектoт Benefit од првиот повик
од Програмата за прекугранична соработка
со Грција 2014-2020 (Interreg IPA
Programme Greece-Former Yugoslav Republic
of Macedonia 2014-2020), донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/4
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска
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Врз основа на член 70 од Статутот
Општината Битола („Службен гласник
Општината Битола“ бр. 10/05), Советот
Општина Битола на седницата одржана
22.05.2018 година, донесе

на
на
на
на

ОДЛУКА
за имплементација на проектoт Benefit од
првиот повик од Програмата за
прекугранична соработка со Грција
2014-2020 (Interreg IPA Programme GreeceFormer Yugoslav Republic of Macedonia
2014-2020).
Член 1
Со оваа Одлука се прифаќа за имплементација проектот Бенефит „Подобрување
на енергетската ефикасност на објекти:
Демонстрација за јавни објекти“ (Building
ENergy EFficiency ImprovemenT: Demonstration for public buildings) со планиран
буџет од 392.072,00 евра.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/6
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 51 од Законот за
локална самоуправа (,,Службен весник на
РМ” бр.05/02) и член 55 од Статутот на
општина Битола (,,Службен гласник на
општината Битола” бр.10/05 и 17/08),
Градоначалникот на Општина Битола на
ден 05.06.2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
за запирање на објавувањето на Одлуката
за давање на користење без надоместок
на објектот на УЗ „Коле Лачето“
сопственост на Општината Битола на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Битола
1. СЕ ЗАПИРА објавувањето на
Одлуката за давање на користење без
надоместок на објектот на УЗ ,,Коле
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Лачето“ сопственост на Општината Битола
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална
работа Битола од 22.05.2018 година,
донесена на тринаесеттата седница на
Советот на општина Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето.
Образложение
На тринаесеттата седница на Советот на
општина Битола одржана на 22.05.2018
година, како точка на дневниот ред беше
разгледана Одлуката за давање на користење без надоместок на објектот на УЗ
,,Коле Лачето“ сопственост на општината
Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Битола, предложена од
страна на Комисијата за месна самоуправа
при Советот на општина Битола. Советот
предложената одлука ја изгласа и ја донесе
едногласно.
Како правни основи за донесување на
Одлуката се наведува член 21 став 1 од
Законот за користење и располагање со
стварите во државна и со стварите во
општинска сопственост (,,Службен весник
на РМ“ бр.78/15...21/18), во кој е наведено
дека недвижните ствари во сопственост на
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, Советот на општината,
односно Советот на општините во градот
Скопје и Советот на град Скопје, со одлука
може времено или трајно да ги дадат на
користење, со или без надоместок, на
државни органи и на правни лица основани
од државата; потоа член 36 став 1 точка 10
во кој е утврдено дека Советот на општината одлучува за начинот на располагање
со сопственоста на општината и член 15 од
Правилникот за условите на стопанисување
и начинот на продажба и давање на користење на недвижните ствари во сопственост
на општина Битола.
Имено, неспорни се правните основи кои
се наведени во заглавието на донесениот
акт, но за нивна доследна примена,
потребно е во членот 1 од оспорената
одлука да биде точно наведена квадратурата
на објектот, имотниот лист во кој е заведен,
како и катастарската парцела на која е
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устроен објектот. Ова, дотолку повеќе што
со членот 2 од Одлуката, се овластува
Градоначалникот да склучи договор со кој
подетално ќе биде регулиран начинот на
користење на објектот. Договорот за давање
на користење на недвижен објект треба да ја
има основната суштествена состојка како
што налага Законот за облигационите
односи, а тоа е предметот на договор (квадратура и локација). Дополнително, објектот што согласно одлуката му се доделува
на користење на ЈУ Центар за социјална
работа е објект кој е со незапишани права и
истиот не е внесен во евиденција на
Агенција за катастар на недвижности.
Заради погореизнесеното, донесувам
решение како во диспозитивот.
Бр. 08-437/5
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација од Пивара АД Скопје – изградба
на спортски рекреативни справи
1. Ја објавувам Одлуката за примање на
донација од Пивара АД Скопје – изградба
на спортски рекреативни справи, донесена
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/6
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
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јавните дејности (,,Службен весник на РМ“
бр.47/06...153/15) и член 70 од Статутот на
Општина Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на општина Битола на седницата
одржанa на 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за примање на донација од Пивара АД
Скопје – изградба на спортски
рекреативни справи
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата во
вид на услуга-изградба на спортски/рекреативни справи, дадена од страна на давателот
,,Пивара АД Скопје“.
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
Спортските/рекреативните справи ќе
бидат изградени заради остварување на
јавен интерес од локално значење на
Општината-Спорт и рекреација.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на
општина Битола да склучи договор со
давателот на донацијата со кој подетално ќе
биде уреден начинот на користење на
донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/8
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
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(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација од Пивара АД Скопје – изградба
на јавни паркиралишта за велосипеди
1. Ја објавувам Одлуката за примање на
донација од Пивара АД Скопје – изградба
на јавни паркиралишта за велосипеди,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/7
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за примање на донација од Пивара АД
Скопје – изградба на јавни паркиралишта
за велосипеди
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата во
вид на услуга-изградба на јавни паркиралишта за велосипеди, дадена од страна на
давателот ,,Пивара АД Скопје“.
Член 2
Донацијата не создава директна корист
за давателот ниту обврска за враќање од
примателот на донацијата, дадена за цели
од јавен интерес.
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Член 3
Јавните паркиралишта ќе бидат изградени заради остварување на јавен интерес
од локално значење на Општината-Комунални дејности.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на општина Битола да склучи договор со давателот
на донацијата со кој подетално ќе биде
уреден начинот на користење на донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/9
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација-прочистувачи за воздух на
Општина Битола дадена од страна на
ЛУКОИЛ Македонија
1. Ја објавувам Одлуката за примање на
донација-прочистувачи за воздух на Општина Битола дадена од страна на ЛУКОИЛ
Македонија, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/8
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за примање на донација-прочистувачи за
воздух на општина Битола дадена од
страна на ЛУКОИЛ Македонија
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата
од пет прочистувачи на воздух дадени од
страна на давателот ЛУКОИЛ Македонија.
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
Прочистувачите на воздухот ќе бидат
доделени на користење на основни
училишта на подрачјето на Општина Битола
заради остварување на јавен интереснамалување на изложеноста на учениците
на загадениот воздух.
Член 4
Се овластува Градоначалникот на
Општина Битола да склучи договор со
давателот на донацијата со кој подетално ќе
биде уреден начинот на користење на
донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
,,Службен гласник на општина Битола“.
Бр.09-61/10
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен

БРОЈ 6 – СТР. 7

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за реализација на
Програмата за организирање на зимската
служба на подрачјето на Општината
Битола за сезоната 2017/2018 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Извештајот за реализација на Програмата за
организирање на зимската служба на подрачјето на Општината Битола за сезоната
2017/2018 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/9
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за реализација
на Програмата за организирање на
зимската служба на подрачјето на
Општината Битола за сезоната
2017/2018 година
1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализација на Програмата за организирање на
зимската служба на подрачјето на
Општината Битола за сезоната 2017/2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе биде објавен во
„Службен гласник на Општината Битола”.
Бр.09-61/11
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СТР. 8

– БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВТОРНИК 29.05.2018

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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за не
усвојување Извештајот за работата на
Ракометниот клуб „Пелистер“ Битола за
2017 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за не
усвојување Извештајот за работата на
Кошаркарскиот клуб „Пелистер“ Битола за
2017 година

1. Го објавувам Заклучокот за не усвојување Извештајот за работата на Ракометниот клуб „Пелистер“ Битола за 2017
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за не усвојување Извештајот за работата на Кошаркарскиот клуб „Пелистер“ Битола за 2017
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-437/10
29.05.2018 год.
Битола

Бр. 08-437/11
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе

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 22.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Извештајот за работата
на Ракометниот клуб „Пелистер“ Битола
за 2017 година

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување Извештајот за работата
на Кошаркарскиот клуб „Пелистер“
Битола за 2017 година

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за
работата на Ракометниот клуб „Пелистер“
Битола за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

1. НЕ СЕ УСВОЈУВА Извештајот за
работата на Кошаркарскиот клуб „Пелистер“ Битола за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

Бр.09-61/12
22.05.2018 г.
Битола

Бр.09-61/13
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Правилникот за измена
на Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со
објекти на комунална инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност
од степенот на уреденост
1. Го објавувам Правилникот за измена
на Правилникот за степенот на уредувањето
на градежното земјиште со објекти на
комунална инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост, донесен на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/12
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 94 став 4 од Зaконот
за градежно земјиште („Службен весник на
Р.М.“ бр.15/15...190/16), Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување
на висината за трошоците за уредувањето
во зависност од степенот на уреденост
(„Службен весник на РМ“ бр.193/2016) и
врз основа на член 22 точка 26 од Статутот
на Општина Битола („Сл.гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на
Општината Битола, на седницата одржана
на 22.05.2018 година, донесе
П Р АВ И Л Н И К
за измена на Правилникот за степенот на
уредувањето на градежното земјиште со

БРОЈ 6 – СТР. 9

објекти на комунална инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност
од степенот на уреденост
Член 1
Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти
на комунална инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за
уредувањето во зависност од степенот на
уреденост (,,Службен гласник на општината
Битола“ бр.16/17), се врши измена во член
8, Табела 4, делот Г-Производство, дистрибуција и сервиси (Г2, Г3 и Г4) и истата ќе
гласи:
4. ЗА ОБЈЕКТИ ОД ГРУПА НА КЛАСИ
НА НАМЕНИ
коеф.
Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА
И СЕРВИСИ
- Г1 тешка и загадувачка индустрија

0,05

- Г2 лесна и незагадувачка индустрија

0,01

- Г3 сервиси

0,01

- Г4 стоваришта

0,01

- администрација

1,00

Член 2
Правилникот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавен во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/14
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Финансискиот план и програма
за работа на ЈП за урбанистичко

СТР. 10 – БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВТОРНИК 29.05.2018

планирање, проектирање и инженеринг
Битола за 2018 година

на ЈОУ Дом за стари лица „Сју Рајдер“
Битола за 2018 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Финансискиот план и програма за работа на
ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2018 година,
донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Годишната програма за работа на ЈОУ Дом
за стари лица „Сју Рајдер“ Битола за 2018
година, донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-437/13
29.05.2018 год.
Битола

Бр. 08-437/14
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе

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 22.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Финансискиот план и
програма за работа на ЈП за урбанистичко
планирање, проектирање и инженеринг
Битола за 2018 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишната програма за
работа на ЈОУ Дом за стари лица „Сју
Рајдер“ Битола за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Финансискиот план и
програма за работа на ЈП за урбанистичко
урбанистичко планирање, проектирање и
инженеринг Битола за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/15
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишната програма за работа

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма
за работа на ЈОУ Дом за стари лица „Сју
Рајдер“ Битола за 2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/16
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Програмата за работа на ЈОУ
Зоолошка градина Битола за 2018 година

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Програмата за работа на ЈОУ Зоолошка
градина Битола за 2018 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/15
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Програмата за работа на
ЈОУ Зоолошка градина Битола
за 2018 година
1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа
на ЈОУ Зоолошка градина Битола за 2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/17
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

БРОЈ 6 – СТР. 11

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата од ризикот на комуналната
бучава врз здравјето на населението во
Битола за 2017 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/16
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата од ризикот
на комуналната бучава врз здравјето на
населението во Битола за 2017 година
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата од ризикот на комуналната бучава врз здравјето
на населението во Битола за 2017 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/18
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата од ризикот на
комуналната бучава врз здравјето на
населението во Битола за 2017 година

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за состојбата
со малигните заболувања на Општина
Битола за 2016/2017 година

СТР. 12 – БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВТОРНИК 29.05.2018

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за состојбата со малигните
заболувања на Општина Битола за
2016/2017 година, донесен на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за следење на нутритивниот
статус на предучилишни и училишни деца
во Општина Битола за 2017 година, донесен
на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-437/17
29.05.2018 год.
Битола

Бр. 08-437/18
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе

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 22.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за
состојбата со малигните заболувања на
Општина Битола 2016/2017 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за следење
на нутритивниот статус на предучилишни
и училишни деца во Општина Битола за
2017 година

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за состојбата со малигните заболувања на
Општина Битола 2016/2017 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/19
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за следење на
нутритивниот статус на предучилишни и
училишни деца во Општина Битола за
2017 година

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
следење на нутритивниот статус на предучилишни и училишни деца во Општина
Битола за 2017 година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/20
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за
здравствено-еколошкиот ризик од
загадувањето на водата од акумулацијата
„Стрежево“

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за здравствено-еколошкиот
ризик од загадувањето на водата од
акумулацијата „Стрежево“, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/19
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

БРОЈ 6 – СТР. 13

предучилишни установи, ученички
домови, домови за згрижување на стари
лица за 2017 година
1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за следењето на санитарнохигиенската состојба и биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, ученички домови, домови за згрижување
на стари лица за 2017 година, донесен на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.

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 22.05.2018 година, донесе

Бр. 08-437/20
29.05.2018 год.
Битола

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за
здравствено-еколошкиот ризик од
загадувањето на водата од акумулацијата
„Стрежево“

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 22.05.2018 година, донесе

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
здравствено-еколошкиот ризик од загадувањето на водата од акумулацијата
„Стрежево“.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за
следењето на санитарно-хигиенската
состојба и биолошкиот квалитет на
исхраната во предучилишни установи,
ученички домови, домови за згрижување
на стари лица за 2017 година

Бр.09-61/21
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за следењето
на санитарно-хигиенската состојба и
биолошкиот квалитет на исхраната во

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
следењето на санитарно-хигиенската состојба и биолошкиот квалитет на исхраната во
предучилишни установи, ученички домови,
домови за згрижување на стари лица за 2017
година
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/22
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СТР. 14 – БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВТОРНИК 29.05.2018

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

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

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за следење на
состојбата со водоснабдување и
квалитетот на водата за пиење во
Општина Битола во текот на 2017 г.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Информацијата за извршена
имунизација во регионот на Центар за
јавно здравје Битола за 2017 г.

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за следење на состојбата со
водоснабдување и квалитетот на водата за
пиење во Општина Битола во текот на 2017
г., донесен на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/21
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Информацијата за следење
на состојбата со водоснабдување и
квалитетот на водата за пиење во
Општина Битола во текот на 2017 г.
1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за
следење на состојбата со водоснабдување и
квалитетот на водата за пиење во Општина
Битола во текот на 2017 г.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/23
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување
Информацијата за извршена имунизација во
регионот на Центар за јавно здравје Битола
за 2017 г., донесен на седницата на Советот
на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/22
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 22.05.2018 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештај за извршена
имунизација во регионот на Центар за
јавно здравје – Битола за 2017 г.
1. СЕ УСВОЈУВА Извештај за извршена
имунизација во регионот на Центар за јавно
здравје – Битола за 2017 г.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен гласник на
Општината Битола”.
Бр.09-61/24
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Мајски Цвет“ Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Правилникот за измена и
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ
,,Мајски Цвет“ Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/23
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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 Општина Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 22.05.2017 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Правилникот за
измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилникот за измена и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ ,,Мајски Цвет“ Битола
бр. 01-118/1 од 17.04.2018 година, донесен
од Управниот одбор на Установата.

БРОЈ 6 – СТР. 15

2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-61/25
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлука за измени и
дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ Битола (пречистен текст) бр.
02-278/3-1 од 01.06.2016 година
1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈП ,,Комуналец“
Битола (пречистен текст)бр. 02-278/3-1 од
01.06.2016 година, донесено на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/24
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија (,,Службен весник на
РМ,, бр.38/96...64/18), 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
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлука за измени
и дополнување на Статутот на ЈП
„Комуналец“ Битола (пречистен текст) бр.
02-278/3-1 од 01.06.2016 година

СТР. 16 – БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВТОРНИК 29.05.2018

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за измени и дополнување на Статутот на ЈП
,,Комуналец“ Битола (пречистен текст) бр.
02-278/3-1 од 01.06.2016 година, донесена
од Управниот одбор на Претпријатието на
ден 26.01.2018 под бр.02-94/12.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општината Битола”.

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија (,,Службен весник на
РМ,, бр.38/96...64/18), 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
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе

Бр.09-61/26
22.05.2018 г.
Битола

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
поднесување на барање за донесување на
Одлука на Совет на општина Битола за
склучување на договори на Општина
Битола со КЈП Нискоградба-Битола за
реализирање на Програмата на Советот на
општина Битола за крпење на улици и
патишта со асфалт и вертикална
сигнализација со примена на член 10-а
од ЗЈН

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за поднесување
на барање за донесување на Одлука на
Совет на општина Битола за склучување
на договори на Општина Битола со КЈП
Нискоградба-Битола за реализирање на
Програмата на Советот на општина Битола
за крпење на улици и патишта со асфалт и
вертикална сигнализација со примена на
член 10-а од ЗЈН
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за поднесување на
барање за донесување на Одлука на Совет
на општина Битола за склучување на договори на Општина Битола со КЈП Нискоградба-Битола за реализирање на Програмата на Советот на општина Битола за
крпење на улици и патишта со асфалт и
вертикална сигнализација со примена на
член 10-а од ЗЈН, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/25
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за поднесување на барање за донесување на
Одлука на Совет на општина Битола за
склучување на договори на Општина
Битола со КЈП Нискоградба-Битола за реализирање на програмата на Советот на
општина Битола за крпење на улици и
патишта со асфалт и вертикална сигнализација со примена на член 10-а од ЗЈН
бр.02-332/4 од 11.05.2018 година, донесена
од Управниот одбор на претпријатието.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во
„Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-61/27
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за
разрешување и именување член во
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

1. Го објавувам Решението за разрешување и именување член во Управниот одбор
на ЈКП „Водовод“ Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/26
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за
локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02), член 17 од Законот за јавни
претпријатија („Сл. весник на РМ“ 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 22.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување член во
Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола
1. Од Управниот одбор на ЈКП „Водовод“ Битола, се разрешува:
– Јасмина Петровска, дипл.економист, од
Битола,
СЕ ИМЕНУВА:
– Никола Марковски, дипл. менаџер и
инж. на информациски системи, од
с. Кравари, ул. „Солунска“ бр. 24.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/28
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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

БРОЈ 6 – СТР. 17

(„Службен гласник на Општината Битола”
бр. 10/05 и 17/08), донесувам
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Дихово во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Дихово во идна урбанистичко планска документација, донесена на седницата
на Советот на Општината Битола одржана
на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/27
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) 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 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во
КО Дихово во идна урбанистичко планска
документација

СТР. 18 – БРОЈ 6

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниотобјект со намена В3-6во идна
урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-12473, КП бр. 866 КО Дихово
(Општина Битола) згр.1 и 2 (В3-6)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
,,Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/29
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Долно Оризари во идна урбанистичко планска документација, донесена на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/28
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

ВТОРНИК 29.05.2018

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) 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 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во
КО Долно Оризари во идна урбанистичко
планска документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправнитеобјекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП1 бр.27-4948/11 КП бр. 1146 КО Д. Оризари
(Борче Руменовски) згр.1 (А1-1)

УП1бр.27-6005/11 КП бр. 1822 КО Д. Оризари
(Милан и Благоја Којдовски) згр.1 (А1-1),
згр.2 (А5-1)
УП1 бр.27-6505/11 КП бр.1832 КО Д. Оризари
(Дончо Руменовски) згр.1 (А1-1 и А5-1)
КП бр.1833 КО Д. Оризари (Дончо
Руменовски) згр.1 (А1-1)
УП1 бр.27-6684/11 КП бр.1225 КО Д. Оризари
(Златко Стојанов) згр.1 (А1-1)
УП1 бр.27-6716/11 КП бр. 1162 КО Д. Оризари
(Гоце Трајковски) згр.1 (А1-1)
УП1 бр.27-7078/11 КП бр. 1807 КО Д. Оризари
(Мара Димитријевска) згр.1 (А1-1), згр.2, 3
и 4 (А5-4)
УП1 бр.27-7086/11 КП бр. 1396 КО Д. Оризари
(Кире Босилковски) згр.1 (А1-1)
КП
бр.1403

ВТОРНИК 29.05.2018

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

бр.27-7423/11КП бр. 1352/1 КО Д.
Оризари (Стале Најдовски) згр.1 (А1-1),
згр.2 (А5-1) и згр.3 (А5-4)
КП бр. 1352/2 КО Д. Оризари (Стале
Најдовски) згр.1 (А1-1), згр.2 (А5-1) и згр.3
(А5-4)
УП1 бр.27-7425/11 КП бр.1413 КО Д. Оризари
(Живко Ристевски) згр.1 (А1-1)
УП1

УП1

бр.27-11377/11 КП бр.1808 КО Д.
Оризари (Димче и Сузана Пеовски) згр.1
(А1-1), згр.2 (А5-4)

УП1

бр.27-11382/11 КП бр.1767 КО Д.
Оризари (Тоде Колевски) згр.1 и 4 (А1-1) и
згр.5 (А5-4)

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.
Бр.09-61/30
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во
КО Крстоар во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.

БРОЈ 6 – СТР. 19

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/29
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. Гласник на
Општината Битола бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Крстоар во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправнитеобјекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-6926/2011 КП бр.97 КО Крстоар
(Слободанка Тодоровска) згр.1 (А4-3)
УП 1 бр.27-9906/2011 КП бр.315 КО Крстоар
(Љупчо Карушев) згр.1 (А4-3) згр.2 (А5-1)
УП 1 бр.27-11334/2011 КП бр.181 КО Крстоар
(Менка Стефановска) згр.1 (А1-1)

Член 2
Оваа Одлука влегува влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе биде објавена
во ,,Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-61/31
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени
во КО Бистрица во идна урбанистичко
планска документација, донесена на седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/30
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. Весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) и член 70 од Статутот
на Општината Битола („Сл. гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општина Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Бистрица во идна урбанистичко планска
документација
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Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправнитеобјекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
УП 1 бр.27-6407/11КП бр.1402 КОБистрица
(Ејуп Асановски) згр.1 (А1-1)
УП 1 бр.27-6500/11КП бр.703/2 КО Бистрица
(Лубе Шиникоски) згр.1 и згр.2
УП 1 бр.27-11272/11 КП бр.1187/1 КО
Бистрица (Владо Котевски) згр.1 (А1-1)
згр.2 (А5-4)
УП1бр.27-11291/11 КП бр.976 КО Бистрица
(Митко и Љубица Кавалиновски) згр.2 (А54) КП бр.981 КО Бистрица (Митко и
Љубица Кавалиновски) згр.1 (А5-4)

Член 2
Оваа Одлука влегува влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе биде објавена
во ,,Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-61/32
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Ротино во идна урбанистичко планска
документација
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на потреба за донесување на урбанистичко
планска документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и вклопу-
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вање на бесправните објекти изградени во
КО Ротино во идна урбанистичко планска
документација, донесена на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/31
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 2 став 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во урбанистичко планска
документација („Сл. весник на РМ“ бр.
56/2011 и 162/2012) 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 22.05.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување
на урбанистичко планска документација
со која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправните објекти изградени во КО
Ротино во идна урбанистичко планска
документација
Член 1
Со оваа Одлука се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправнитеобјекти со намена А-домување
во идна урбанистичко планска документација:
1 бр.27-5136/2011 КП бр.872/1 КО
Ротино(Миле Лозановски) – згр. бр.1 (A-1)
УП 1 бр.27-7029/2011 КП бр.931/1 КО Ротино
(Зоран Стерјовски) – згр.1 (А1-1) и 2 (А5-4)
КП бр.932 КО Ротино (Зоран Стерјовски)
– згр.2 (А1-1)
УП 1 бр.27-7033/2011 КП бр. 370 КО Ротино
(Љупчо Лечковски) – згр. бр.1 (А1-1)
УП
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Член 2
Оваа Одлука влегува влегува во сила со
денот на донесувањето, а ќе биде објавена
во ,,Службен гласник на Општина Битола“.
Бр.09-61/33
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за задолжување
на ЈП „Комуналец“-Битола во рамка лимит
од Стопанска банка АД Битола
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за задолжување на
ЈП ,,Комуналец“-Битола во рамка лимит од
Стопанска банка АД Битола, донесено на
седницата на Советот на Општината Битола
одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/32
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од
Статутот на Општината Битола („Сл.
гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и
17/08), Советот на Општината Битола на
седницата одржана на 22.05.2018 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
задолжување на ЈП „Комуналец“-Битола
во рамка лимит од Стопанска банка АД
Битола
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1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за задолжување на ЈП ,,Комуналец“-Битола
во рамка лимит од Стопанска банка АД
Битола бр. 02-380/5 од 16.05.2018 година,
донесена од Управниот одбор на Претпријатието.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на
Општина Битола”.
Бр.09-61/34
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката на КЈП
„Нискоградба“ Битола за продолжување
на рокот на важноста на Договорот
бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 година за
одобрување на рамковен лимит за
одобрување на кредитна изложеност
1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката на КЈП „Нискоградба“ Битола за продолжување на рокот
на важноста на Договорот бр. 08-4527/2 од
01.11.2013 година за одобрување на рамковен лимит за одобрување на кредитна
изложеност, донесено на седницата на
Советот на Општината Битола одржана на
22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/33
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од
Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од
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Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката на КЈП
„Нискоградба“ Битола за продолжување
на рокот на важноста на Договорот
бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 година за
одобрување на рамковен лимит за
одобрување на кредитна изложеност
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
на КЈП „Нискоградба“ Битола за продолжување на рокот на важноста на Договорот
бр. 08-4527/2 од 01.11.2013 година за одобрување на рамковен лимит за одобрување
на кредитна изложеност бр. 02-302/6 од
04.05.2018 година, донесена од Управниот
одбор на Претпријатието.
2. Решението влегува во сила со денот на
објавување во „Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-61/35
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решението за давање
согласност на Одлуката за поднесување
на Барање за донесување Одлука на
Советот на Општина Битола за склучување
на договори на Општина Битола со
Јавното претпријатие за урбанистичко
планирање, проектирање и инженеринг
Битола за извршување на услуги
(урбанистичко планирање-како примарна
дејност, проектирање, инженеринг,
надзор и други технички услуги), а
согласно член 10-а од Законот за јавни
набавки
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1. Го објавувам Решението за давање
согласност на Одлуката за поднесување на
Барање за донесување Одлука на Советот на
Општина Битола за склучување на договори
на Општина Битола со Јавното претпријатие
за урбанистичко планирање, проектирање и
инженеринг Битола за извршување на
услуги (урбанистичко планирање-како примарна дејност, проектирање, инженеринг,
надзор и други технички услуги), а согласно
член 10-а од Законот за јавни набавки,
донесено на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/34
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за
јавните претпријатија (,,Службен весник на
РМ,, бр.38/96...64/18), 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
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08),
Советот на Општината Битола на седницата
одржана на 22.05.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
за давање согласност на Одлуката за
поднесување на Барање за донесување
Одлука на Советот на Општина Битола за
склучување на договори на Општина
Битола со Јавното претпријатие за
урбанистичко планирање, проектирање и
инженеринг Битола за извршување на
услуги (урбанистичко планирање-како
примарна дејност, проектирање,
инженеринг, надзор и други технички
услуги), а согласно член 10-а од Законот
за јавни набавки
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката
за поднесување на Барање за донесување
Одлука на Советот на Општина Битола за
склучување на договори на Општина Би-
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тола со Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за извршување на услуги
(урбанистичко планирање-како примарна
дејност, проектирање, инженеринг, надзор и
други технички услуги), а согласно член 10а од Законот за јавни набавки бр.02-9 од
18.05.2018 година, донесена од Управниот
одбор на Претпријатието.
2. Решението влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола”.
Бр.09-61/36
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за примање на
донација од Премиум пиво Битола
1. Ја објавувам Одлуката за примање на
донација од Премиум пиво Битола, донесена на седницата на Советот на Општината
Битола одржана на 22.05.2018 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/35
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
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
Општина Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08),
Советот на општина Битола на седницата
одржанa на 22.05.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
за примање на донација од Премиум пиво
Битола
Член 1
Со оваа Одлука Општина Битола во
својство на примател ја прима донацијата
од 8 осветлувачки канделабри и 2 дрвени
клупи за седење дадени од страна на
давателот Премиум пиво Битола.
Член 2
Донацијата не создава директна корист
за давателот ниту обврска за враќање од
примателот на донацијата, дадена за цели
од јавен интерес.
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пштинска соработка помеѓу општините
Битола, Ресен, Демир Хисар , Могила и
Новаци за учество во финансирањето на
Регионален центар за поддршка на слепи
лица и лица со попреченост во видот,
донесена на седницата на Советот на
Општината Битола одржана на 22.05.2018
година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен
гласник на Општината Битола“.
Бр. 08-437/36
29.05.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Член 3
Се овластува Градоначалникот на
Општина Битола да склучи договор со
давателот на донацијата со кој подетално ќе
биде уреден начинот на користење на
донацијата.
Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во
,,Службен гласник на Општината Битола“.

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ” бр. 79/09), член
14 и 36 став 1 точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на
РМ” бр. 05/02) и член 70 од Статутот на
Општината Битола (,,Службен гласник на
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08)
Советот на Општината Битола, на седница
одржана на 22.05.2018 година, донесе

Бр.09-61/37
22.05.2018 г.
Битола

О Д Л У К А
за утврдување на предлогот за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу општините Битола,
Ресен, Демир Хисар , Могила и Новаци за
учество во финансирањето на Регионален
центар за поддршка на слепи лица и лица
со попреченост во видот

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
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
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за утврдување
на предлогот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка помеѓу
општините Битола, Ресен, Демир Хисар,
Могила и Новаци за учество во
финансирањето на Регионален центар за
поддршка на слепи лица и лица со
попреченост во видот
1. Ја објавувам Одлуката за утврдување
на предлогот за воспоставување на меѓуо-

Член 1
СЕ УТВРДУВА Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу
општините Битола, Ресен, Демир Хисар,
Могила и Новаци за учество во финансирањето на Регионален центар за поддршка
на слепи лица и лица со попреченост во
видот поднесен од Градоначалникот на
Општина Битола број 08- 418/2 од 21.05.
2018 година.
Учеството на општините потписнички на
МОС во финансирањето на Регионалниот
центар ќе се состои во издвојување на 2%
од буџетот на секоја општина наменет за
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финансирање на Здруженија на граѓани и
фондации.
Регионалниот центар за поддршка на
слепи лица и лица со попреченост во видот
е должен да доставува полугодишен извештај до општините потписнички за начинот
на трошење на средствата уплатени од
Општините.
Член 2
Утврдениот предлог од член 1 на оваа
одлука, процената за потребата од воспоставување на меѓуопштинската соработка,
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се доставува до општините Ресен, Демир
Хисар, Могила и Новаци заради усвојување.
Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во ,,Службен гласник на
Општината Битола“.
Бр.09-61/38
22.05.2018 г.
Битола

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски
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