
ЧЕТВРТОК 28.06.2018 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА БРОЈ 8  –  СТР. 1 

 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање на 
времено користење на недвижен имот 

објект без надоместок на УЗ „Коле 
Лачето“ кој се наоѓа на ул.„Партизанска “ 
бб Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
времено користење на недвижен имот 
објект без надоместок на УЗ „Коле Лачето“ 
кој се наоѓа на ул.„Партизанска “ бб Битола 
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Битола, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 3 и член 21 став 1 и 

став 2 од Законот за користење и распо-
лагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 78/15, ..., 21/2018) и член 36 став 
1 точка 10 од Законот за локална самоу-
права („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 05/02), член 22 став 1, 
точка 36 и член 70 од Статутот на општина 
Битола („Службен гласник на Општина 
Битола“ 10/05 и 17/08), Советот на општина 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе: 

О Д Л У К А 
за давање на времено користење на 

недвижен имот објект без надоместок на 
УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. 

„Партизанска“ бб Битола на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 

работа Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука на ЈУ меѓуопштински 

центар за социјална работа во Битола, му се 
дава на времено користење недвижниот 
имот на објект на УЗ „Коле Лачето“ кој се 
наоѓа на ул.„Паризанска“ ББ Битола, 
устроен на КП бр. 15855, ИЛ бр. 97393 за 
КО Битола 3 од 95 м2 со намена В4-8, 
сопственост на општина Битола. 

 
 Член 2 

 Се овластува градоначалникот на 
Општина Битола да склучи договор со кој 
подетално ќе се регулира начинот на 
користење на објектот од член 1 на оваа 
Одлука. 
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 Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-83/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на приоритет на проектот „Изградба на 
улици во населено место Долно Оризари-

Oпштина Битола“ Техн. бр. 47/2016  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот „Изградба на 
улици во населено место Долно Оризари-
Oпштина Битола“ Техн. бр. 47/2016, до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проектот 
„Изградба на улици во населено место 
Долно Оризари-Oпштина Битола“ Техн. 

бр. 47/2016  

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Изградба на улици во населено 
место Долно Оризари-Oпштина Битола“ 
Техн. бр. 47/2016 изработен од ТД Генико 
Прилеп.  

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола ”. 

 
Бр.09-83/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 давање 
согласност на намената на проектот 

„Изградба на улици во населено место 
Долно Оризари-Oпштина Битола“ Техн. 

бр. 47/2016  

1. Ја објавувам Одлуката за давање согла-
сност на намената на проектот „Изградба на 
улици во населено место Долно Оризари-
Oпштина Битола“ Техн. бр. 47/2016, до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
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бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

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

проектот „Изградба на улици во населено 
место Долно Оризари-општина Битола“ 

Техн. бр. 47/2016  

 
Член 1 

Со оваа Одлука се дава согласност на 
намената на проектот „Изградба на улици 
во населено место Долно Оризари-општина 
Битола“ Техн.бр.47/2016 изработен од ТД 
Генико Прилеп.  

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до Аген-
цијата за финансиска поддршка во земјодел-
ството и руралниот развој. 

 
  Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола ”. 

 
Бр.09-83/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на приоритет на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-реконструкција на 

коловоз на локален пат за село Буково-
Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018  

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот „Линиска 

инфраструктура градба-реконструкција на 
коловоз на локален пат за село Буково-
Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проектот 

„Линиска инфраструктура градба-
реконструкција на коловоз на локален пат 
за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 

3/2018  

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Линиска инфраструктура градба-
реконструкција на коловоз на локален пат 
за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 
3/2018, изработен од ЈП за урбанистичко 
планирање, проектирање и инжинеринг 
Битола.  

 
Член 2 

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

 
Бр.09-83/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 Одлуката за давање 
согласност на намената на проектот 
„Линиска инфраструктура градба-

реконструкција на коловоз на локален пат 
за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 

3/2018  

1. Ја објавувам Одлуката за давање со-
гласност на намената на проектот „Линиска 
инфраструктура градба-реконструкција на 
коловоз на локален пат за село Буково-
Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на намената на 
проектот „Линиска инфраструктура 

градба-реконструкција на коловоз на 
локален пат за село Буково-Општина 

Битола“ Техн. бр. 3/2018 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот „Линиска инфра-
структура градба-реконструкција на коло-
воз на локален пат за село Буково-општина 
Битола“ Техн.бр.3/2018, изработен од ЈП за 

урбанистичко планирање, проектирање и 
инжинеринг Битола. 

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до Аген-
цијата за финансиска поддршка во земјо-
делството и руралниот развој. 

  
 Член 3 

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

 
Бр.09-83/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

на приоритет на проектот 
„Инфраструктура за пристап до 

земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на проектот Инфраструктура 
за пристап до земјоделско земјиште во КО 
Кукуречани – Општина Битола“, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 и член 36 став 1 
точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на проектот 

„Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола ”. 

 
Бр.09-83/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 давање 
согласност на намената на проектот 

„Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање согла-
сност на намената на проектот „Инфра-
структура за пристап до земјоделско зем-
јиште во КО Кукуречани – Општина 
Битола“, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

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

проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот „Инфраструктура за 
пристап до земјоделско земјиште во КО 
Кукуречани – Општина Битола“. 

 
Член 2 

Се дава согласност Општина Битола да 
достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до 
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-83/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

дополнување на Одлуката Ценовник за 
користење на спортски објекти на 
подрачјето на Општината Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување 
на Одлуката Ценовник за користење на 
спортски објекти на подрачјето на 
Општината Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 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 Општина 
Битола („Сл. гласник на Општина Битола” 
бр. 10/05), Советот на Општина Битола на 
седницата одржана на 26.06.2018 година, 
донесе 

О Д Л У К А  
за дополнување на Одлуката Ценовник за 

користење на спортски објекти на 
подрачјето на Општината Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши дополнување на 

Одлуката Ценовник за користење на спорт-
ски објекти на подрачјето на Општината 
Битола („Сл. Гласник на Општината 
Битола“ бр. 11/2012 и 9/2014) во членот 1 
после графичкиот приказ на Рекламен 
простор за Фудбалско помошно игралиште 
се додава графиконот: 

 
  
 

ред. 
бр. 

Вид на спортска 
активност 

термини во 
часови 

цена по 
термин 

 Тениски терени     

1 Тенис тренинг 
(поединечно) 1 (еден) час 100,00 ден. 

 
 
2 

Официјални и 
пријателски 
тениски натпревари 
на клубско ниво 

1 (еден) ден 2.000,00 ден. 

национално 
првенство во тенис 1 (еден) ден 3.000,00 ден. 

меѓународни 
натпревари во тенис 1 (еден) ден 6.000,00 ден. 

 
Цените за тениските тренинзи важат од 

08:00 до 18:00 часот. Од 18:00 до 22:00 
часот цените се зголемуваат за 50% 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Битола”. 

 
Бр.09-83/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 

пренесување на право на управување и 
тековно одржување на објектите за спорт 
од локално значење-тениски игралишта 
на подрачјето на Општина Битола на ЈП 

„Комуналец“ Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за пренесување 
на право на управување и тековно одржу-
вање на објектите за спорт од локално 
значење-тениски игралишта на подрачјето 
на Општина Битола на ЈП ,,Комуналец“ 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
26.06.2018 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. 08-539/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

од Законот за локална самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), член 65 од 
Закон за спортот (,,Службен весник на РМ“ 
бр.29/02...190/16) и член 70 од Статутот на 
општината Битола (,,Службен гласник на 
општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на општина Битола на седницата 
одржана на 26.06.2018 година донесе 

О Д Л У К А 
за пренесување на право на управување и 
тековно одржување на објектите за спорт 
од локално значење-тениски игралишта 
на подрачјето на Општина Битола на ЈП 

„Комуналец“ Битола 

Член 1 
 Со оваа одлука Општина Битола му го 

пренесува правото на управување и тековно 
одржување на објектите за спорт од локално 
значење-тениски игралишта на подрачјето 
на Општина Битола на ЈП ,,Комуналец“ 
Битола. 

 
Член 2 

 Се овластува Градоначалникот на опш-
тина Битола да склучи договор со ЈП ,,Ко-
муналец“ Битола со кој подетално ќе бидат 
регулирани правата и обврските на двете 
страни. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-83/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

Одлуката за 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) 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
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 26.06.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-539/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 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 Општина Битола на седницата 
одржана на 26.06.2018 година, донесе 

О Д Л У К А  
за измена на 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). 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена во член 1 

од Одлуката за имплементација на проектот 
Benefit од првиот повик од Програмата за 
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прекугранична соработка со Грција 2014-
2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), 
(„Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 
6/2018) и истиот гласи:  

„Со оваа Одлука се прифаќа за импле-
ментација проектот Бенефит „Подобрување 
на енергетската ефикасност на објекти: 
Демонстрација за јавни објекти“ (Building 
ENergy EFficiency ImprovemenT: Demon-
stration for public buildings) со вкупно 
планиран буџет од 1.159.475,00 евра од кои 
392.072,00 евра се планирани за Општина 
Битола. Партнери во проектот се:  
– Министерство за внатрешни работи и 

административна реконструкција 
(Ministry of Interior and Administrative 
Reconstruction - former Ministry of 
Macedonia and Thrace - YPESDA) oд 
Република Грција со буџет од 500.245,00 
евра; (Водечки партнер) 

– Центар за обновливи енергетски извори 
и заштеди (Centre for Renewable Energy 
Sources and Saving - CRES) oд Република 
Грција со буџет од 80.705,00 евра;  

– Кластер за Биоенергија и Животна 
средина (Cluster of Bioenergy and 
Environment of Western Macedonia-
CluBE) oд Република Грција со буџет од 
118.473,00 евра; 

– Општина Битола со буџет од 392.072,00 
евра; 

– Јавно претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг - 
Битола со буџет од 67.980,00 евра.“ 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-83/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

Одлуката за имплементација на проектoт 
Cineculture од првиот повик од 

Програмата за прекугранична соработка 
со Грција 2014-2020 (Interreg IPA 

Programme Greece-Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 2014-2020). 

1. Ја објавувам Одлуката за измена на 
Одлуката за имплементација на проектoт 
Cineculture 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 Опш-
тината Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 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 Општина Битола на седницата 
одржана на 26.06.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за измена на Одлуката за имплементација 
на проектoт Cineculture од првиот повик 

од Програмата за прекугранична 
соработка со Грција 2014-2020 (Interreg 
IPA Programme Greece-Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 2014-2020). 

Член 1 
Со оваа Одлука се врши измена во член 1 

од Одлуката за имплементација на проектoт 
Cineculture од првиот повик од Програмата 
за прекугранична соработка со Грција 2014-
2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), 
(„Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 
5/2018) и истиот гласи:  

„Со оваа Одлука се прифаќа за импле-
ментација проектот Кинокултурa „Интерак-
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тивна и виртуелна презентација на култур-
ното наследство и кино – Кинокултура“ 
(Interactive and virtual presentation of cultural 
heritage & cinema – CINECULTURE) со 
вкупно планиран буџет од 569.264,00 евра 
од кои 197.530,00 евра се планирани за 
Општина Битола. Партнери во проектот се:  

Општина Воден (Municipality of Edessa) 
oд Република Грција со буџет од 258.190,00 
евра; (Водечки партнер) 
– Општина Битола со буџет од 197.530,00 

евра;  
– Јавно претпријатие на Воден (Municipal 

enterprise of Edessa) oд Република Грција 
со буџет од 57.944,00 евра, 

– Здружение за развој на 
екологијата,туризмот и културната 
соработка ГРИН-ЛИСТ од Битола со 
буџет од 55.600,00 евра.“ 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-83/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 основање 

Совет за волонтерство на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за основање 
Совет за волонтерство на Општина Битола, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 26.06.2018 
година. 

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

 
Бр. 08-539/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 42, став 2, член 80 од 
Деловникот на Општината Битола („Служ-
бен гласник на Општината Битола“ бр. 
15/2005), член 70 од Стаутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр.10/05), а во врска со Стратегија 
за развој на волонтерството во Општина 
Битола за периодот 2015-2018, Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
26.06.2018 година, донесе 

ОДЛУКА 
за основање совет за волонтерство на 

Општина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се уредува основањето 

на Советот за волонтерство на Општина 
Битола (во натамошниот текст Советот за 
волонтерство), делокруг на работа, постапка 
за избор на членовите на советот и други 
прашања од значење за работата на Советот 
за волонтерство. 

 
Член 2 

(1) Советот за волонтерство е сове-
тодавно работно тело на Советот на 
Општина Битола кој се основа со цел да 
работи на зголемување на младинско 
учество во локалната заедница преку 
волонтерство и препознавање и признавање 
на волонтерскиот труд на локално ниво. 

(2) Членовите на советот за волонтерство 
се избираат на две години. 

(3) Советот на општината може да раз-
реши член на Советот за волонтерство и 
пред истекот на мандатот на лично барање, 
ако престане да ги исполнува условите за 
членство, ако неоправдано отсуствува од 
три последователни седници на Советот за 
волонтерство и ако со правосилна судска 
пресуда е осуден на безусловна казна затвор 
во траење подолго од шест месеци. 

 
Член 3 

(1) Советот за волонтерство го сочи-
нуваат девет члена. 

(2) Советот на Општината покренува 
постапка за избор на членови во Советот за 
волонтерство со јавен повик. 
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(3) Кандидатите за членови на Советот за 
волонтерство ги предлагаат локални јавни 
институции и граѓански организации. 

(4) Врз основа на писмените предлози од 
предлагачите на предлог на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања, 
Советот на Општината го избира и разре-
шува Советот за волонтерство. 

(5) Советот за волонтерство од своите ре-
дови избира претседател и заменик, согла-
сно Деловникот за работа на Советот за 
волонтерство. 

(6) Советот за волонтерство од своите 
редови избира претседател на советот, со 
мандат од 2 години, без можност за пов-
торен избор. 

(7) Претседателот го застапува и претста-
вува Советот за волонтерство. 

(8) Претседателот на Советот за волон-
терство ги свикува и раководи со седниците 
на Советот за волонтерство во општината, 
се грижи за организацијата и работата на 
Советот за волонтерство. 

 
Член 4 

(1) Советот за волонтерство во Општи-
ната ги врши следните работи: 
– разгледува прашања кои се важни за 

работата на Советот за волонтерство; 
– донесува Деловник за работа на Советот 

за волонтерство; 
– го избира и разрешува претседателот на 

Советот за волонтерство. 
– поднесува предлози до Советот на 

Општина Битола за идентификувани 
проблеми поврзани со волонтерството 
на локално ниво и начини за нивно 
решавање; 

– поднесува предлози до Советот на 
Општина Битола за донесување одлуки, 
програми и други акти за подобрување 
на состојбата на волонтерството на 
локално ниво; 

– дава мислење по одлуки, програми, и 
други акти кои се во надлежност на 
советот на Општина Битола, а кои ги 
засегаат волонтерите на локално ниво; 

– изработува извештаи до надлежните 
органи за програмите за волонтерство, а по 
потреба предлага и донесува Програма за 
решавање на проблемите со волонтер-

ството, со цел подобрување на состојбата 
на волонтирањето на локално ниво; 

– предлага мерки за остварување и 
спроведување на одлуки и програми за 
волонтерство; 

– организира работилници, предавања, 
трибини, кампањи, манифестации и 
други активности во врска со волон-
терството; 

– информира и промовира за активностите 
на Советот за волонтерство; 

– поттикнува соработка со волонтерски 
организации од други градови на 
Република Македонија и 

– врши други работи. 
 

Член 5 
(1) Советот за волонтерство одржува 

редовни седници по потреба, но најмалку 
шест пати годишно. 

(2) Седниците ги свикува и со нив засе-
дава претседателот на Советот за волон-
терство. 

(3) Претседателот на Советот за волон-
терство е должен да свика вонредна седница 
на предлог на најмалку 1/3 од вкупниот број 
на членови. 

(4) Советот за волонтерство ги донесува 
одлуките од мнозинството гласови ако на 
седницата присуствуваат мнозинство од 
вкупно избраните членови на Советот за 
волонтерство. 

(5) Советот за волонтерство може да 
формира постојани и повремени работни 
тела за потесни кругови на делување, за ор-
ганизирање форуми, трибини и работил-
ници за одделни возрасни групи на волон-
тери или за проблеми кои ги загрижуваат 
волонтерите. 

(6) Седниците се јавни. 
 

Член 6 
(1) Советот за волонтерство донесува 

програма за работа на Советот за волон-
терство и ја доставува до Советот на 
општината за секоја календарска година. 

Програмата ги содржи следните актив-
ности: 
– Учество во креирањето и пратење на 

локалната програма за работа на 
волонтерите. 
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– Соработка со другите советодавни тела 
во Република Македонија. 

– Консултирање со волонтерските органи-
зации за теми значајни за волонтеството. 

– Соработка со телата во општината. 
 
(2) Програмата содржи и останати актив-

ности значајни за работата на Советот за 
волонтество и подобрување на положбата 
на волонтерите. 

(3) Програмата за работа на Советот за 
волонтерство ја донесува со мнозинството 
на гласови од сите членови на Советот за 
волонтерство. 

(4) Програмата се донесува и поднесува 
на одобрување пред Советот за волон-
терство најкасно до 30 ноември во теков-
ната година, за наредната година. 

 
Член 7 

(1) Начинот на работа на Советот за во-
лонтерство поблиску се утврдува со Делов-
ник за работа на Советот за волонтерство. 

(2) Деловникот се усвојува со мно-
зинство гласови на членовите на советот. 

 
Член 8 

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

 
Бр.09-83/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 

кофинансирање (учество) на Општина 
Битола со цел аплицирање за реализација 

на подпроект „Зголемена туристичка 
понуда на Пелагонискиот регион преку 

реставрирање и адаптирање на 
Офицерски дом заедно со партерното 

уредување“ – Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за кофинан-
сирање (учество) на Општина Битола со цел 
аплицирање за реализација на подпроект 
„Зголемена туристичка понуда на Пелаго-
нискиот регион преку реставрирање и 
адаптирање на Офицерски дом заедно со 
партерното уредување“ – Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локална 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), а во врска со повикот за изразување на 
интерес за ,,Инвестиции на подгрантови во 
инфраструктура поврзана со туризмот и 
поврзувања во дестинациите“ бр.LRCP-1/18, 
Советот на општина Битола на седницата 
одржана на 26.06.2018 година, донесе 

О Д Л У К А 
за кофинансирање (учество) на Општина 

Битола со цел аплицирање за реализација 
на подпроект „Зголемена туристичка 

понуда на Пелагонискиот регион преку 
реставрирање и адаптирање на 

Офицерски дом заедно со партерното 
уредување“ – Битола 

Член 1  
Со оваа Одлука општина Битола се 

обврзува за кофинансирање (учество) на 
општина Битола со цел аплицирање за 
реализација на подпроект ,,Зголемена ту-
ристичка понуда на Пелагонискиот регион 
преку реставрирање и адаптирање на Офи-
церски дом заедно со партерното уреду-
вање“ – Битола, во паричен износ од 
7.006.295,оо денари. 

 Партнер за реализација на подпроектот 
на општина Битола е Стопанска комора на 
РМ со паричен износ од 123.000,оо денари. 
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 Останатите средства за реализација на 
подпроектот ќе бидат покриени од средства 
од Светска Банка. 

 
Член 2  

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на општината Битола“. 

 
Бр.09-83/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 Измената и дополнување на 
Годишниот план за вработување на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2018 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Измената и дополнување на 
Годишниот план за вработување на ЈП 
„Комуналец“ Битола за 2018 година, доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

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

Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со 
член 20–б од Законот за вработените во 
јавниот сектор (,,Службен весник на РМ“ 
бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 26.06.2018 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Измената и 
дополнување на Годишниот план за 

вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 
2018 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измената 
и дополнување на Годишниот план за 
вработување на ЈП „Комуналец“ Битола бр. 
01-102/11 од 20.06.2018 година.  

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

 
Бр.09-83/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за утврдување 
на приоритет на Проектот „Уредување на 

излетничко место заедно со сите 
потребни поврзувања со вода и 

канализација вклучувајќи и поврзивање со 
електрична мрежа во с. Лопатица 

Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на приоритет на Проектот „Уредување на 
излетничко место заедно со сите потребни 
поврзувања со вода и канализација вклу-
чувајќи и поврзивање со електрична мрежа 
во с. Лопатица Општина Битола“, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
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(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за утврдување на приоритет на Проектот 
„Уредување на излетничко место заедно 
со сите потребни поврзувања со вода и 

канализација вклучувајќи и поврзивање со 
електрична мрежа во с. Лопатица 

Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува приоритет на 

проектот „Уредување на излетничко место 
заедно со сите потребни поврзувања со вода 
и канализација вклучувајќи и поврзивање со 
електрична мрежа во с. Лопатица Општина 
Битола“. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-83/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 давање 
согласност на намената на Проектот 

„Уредување на излетничко место заедно 
со сите потребни поврзувања со вода и 

канализација вклучувајќи и поврзување со 
електрична мрежа во с. Лопатица 

Општина Битола“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање 
согласност на намената на Проектот 
„Уредување на излетничко место заедно со 
сите потребни поврзувања со вода и 
канализација вклучувајќи и поврзување со 

електрична мрежа во с. Лопатица Општина 
Битола“, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 и член 36 став 1 

точка 1 од Законот за локална самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 26.06.2018 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање согласност на намената на 
проектот „Уредување на излетничко 

место заедно со сите потребни 
поврзувања со вода и канализација 

вклучувајќи и поврзивање со електрична 
мрежа во с. Лопатица Општина Битола“ 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност на 

намената на проектот „Уредување на излет-
ничко место заедно сосите потребни повр-
зувања со вода и канализација вклучувајќи 
и поврзивање со електрична мрежа во с. 
Лопатица Општина Битола“. 

Член 2 
Се дава согласност Општина Битола да 

достави барање за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година до 
Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен гласник на Општината Битола”. 

 
Бр.09-83/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 давање 

согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 

22.01.2018 година за утврдување на 
тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола 
за регулиран период 2018-2020 бр. 02-

469/1 од 19.06.2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката бр. 02-56/1 од 
22.01.2018 година за утврдување на тарифи 
за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за 
регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 
19.06.2018 година, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 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...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 26.06.2018 година, донесе 

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

измена и дополнување на Одлуката бр.02-
56/1 од 22.01.2018 година за утврдување 

на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ 
Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 

02-469/1 од  19.06.2018 година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за измена и дополнување на Одлуката 
бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утвр-
дување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ 
Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 
02-469/1 од 19.06.2018 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.09-83/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 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 утврдување на 
тарифата за собирање и одведување на 

урбани отпадни води на КЈП 
„Нискоградба“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 година по категории на 
корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 

година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за утврдување на 
тарифата за собирање и одведување на 
урбани отпадни води на КЈП ,,Нискоградба“ 
Битола за регулиран период 2018-2020 
година по категории на корисници бр.02-
442/4 од 20.06.2018 година, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 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 
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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 26.06.2018 година, донесе 

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

утврдување на тарифата за собирање и 
одведување на урбани отпадни води на 
КЈП ,,Нискоградба“ Битола за регулиран 

период 2018-2020 година по категории на 
корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 

година 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за утврдување на тарифата за собирање и 
одведување на урбани отпадни води на КЈП 
,,Нискоградба“ Битола за регулиран период 
2018-2020 година по категории на корис-
ници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година, 
донесена од Управниот одбор на Претпри-
јатието. 

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

 
Бр.09-83/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

разрешување и именување на членови во 
Комисија за проценка на штети од 

елементарни и други непогоди 

1. Го објавувам Решението за разре-
шување и именување на членови во Коми-
сија за проценка на штети од елементарни и 
други непогоди, донесено на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
26.06.2018 година. 

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

 
Бр. 08-539/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.06.2018 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и 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 26.06.2018 година, 
донесе 

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

во Комисија за проценка на штети од 
елементарни и други непогоди 

1. Се разрешуваат од членови во Коми-
сијата за проценка на штети од елементарни 
и други непогоди лицата: 

 - Димче Јошевски-претседател 
 - Јордан Кузмановски-член  
- Лидија Трајкова-член  
 - Весна Гаштевска-член 
 - Љупчо Лазаревски-член 
 
 2. Се именуваат за членови во Коми-

сијата за проценка на штети од елементарни 
и други непогоди лицата: 

- Александар Цуцуловски, дипл. фар-
мерски инж., претседател 

- Стевче Митревски, м-р по биотехно-
лошки науки 

- Елизабета Колевска, инж.агроном, 
- Митре Стојановски, проф. д-р по агро-

номија и 
- Марјан Јовановски, дипл. инж. 

архитеткт, претставник од Општина Битола. 
3. Решението влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-83/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
26.06.2018 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 

 



  –  БРОЈ 8 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 28.06.2018 СТР. 16 

С О Д Р Ж И Н А 
 

О Д Л У К А за давање на времено користење на 
недвижен имот објект без надоместок на УЗ „Коле 
Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола 
на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 
Битола ....................................................................................... 1 
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на 
проектот „Изградба на улици во населено место 
Долно Оризари-Oпштина Битола“ Техн. бр. 47/2016 .... 2 
О Д Л У К А за давање согласност на намената на 
проектот „Изградба на улици во населено место 
Долно Оризари-општина Битола“ Техн. бр. 47/2016 ..... 3 
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на 
проектот „Линиска инфраструктура градба-
реконструкција на коловоз на локален пат за село 
Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018 ..................... 3 
О Д Л У К А за давање согласност на намената на 
проектот „Линиска инфраструктура градба-
реконструкција на коловоз на локален пат за село 
Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018 ..................... 4 
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на 
проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“ .................................................................. 5 
О Д Л У К А за давање согласност на намената на 
проектот „Инфраструктура за пристап до 
земјоделско земјиште во КО Кукуречани – 
Општина Битола“ .................................................................. 5 
ОДЛУКА за дополнување на Одлуката Ценовник за 
користење на спортски објекти на подрачјето на 
Општината Битола ................................................................ 6 
О Д Л У К А за пренесување на право на 
управување и тековно одржување на објектите за 
спорт од локално значење-тениски игралишта на 
подрачјето на Општина Битола на ЈП „Комуналец“ 
Битола ....................................................................................... 7 
О Д Л У К А  за измена на 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). .............................................................................. 7 

О Д Л У К А за измена на Одлуката за 
имплементација на проектoт Cineculture од првиот 
повик од Програмата за прекугранична соработка 
со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme 
Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia  
2014-2020). .............................................................................. 8 
ОДЛУКА за основање совет за волонтерство на 
Општина Битола .................................................................... 9 
О Д Л У К А за кофинансирање (учество) на 
Општина Битола со цел аплицирање за реализација 
на подпроект „Зголемена туристичка понуда на 
Пелагонискиот регион преку реставрирање и 
адаптирање на Офицерски дом заедно со 
партерното уредување“ – Битола ..................................... 11 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Измената и 
дополнување на Годишниот план за вработување на 
ЈП „Комуналец“ Битола за 2018 година ......................... 12 
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на 
Проектот „Уредување на излетничко место заедно 
со сите потребни поврзувања со вода и 
канализација вклучувајќи и поврзивање со 
електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“ . 13 
О Д Л У К А за давање согласност на намената на 
проектот „Уредување на излетничко место заедно 
со сите потребни поврзувања со вода и 
канализација вклучувајќи и поврзивање со 
електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“ . 13 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 
22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода 
во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 
2018-2020 бр. 02-469/1 од  19.06.2018 година ............... 14 
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за 
утврдување на тарифата за собирање и одведување 
на урбани отпадни води на КЈП ,,Нискоградба“ 
Битола за регулиран период 2018-2020 година по 
категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 
година ..................................................................................... 15 
Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на 
членови во Комисија за проценка на штети од 
елементарни и други непогоди......................................... 15 
 

 
 

Издавач: Општина Битола 
тел. 047 234 234; 047 208 300 

 

Буџет на Општина Битола 
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М. 

Д.Б. 4002996128471 
Приходна Шифра 725211 

 


	С О Д Р Ж И Н А
	Издавач: Општина Битола
	Буџет на Општина Битола

