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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 Програмата за 

дополнување на Програмата за користење 
и одржување на јавното осветлување на 

подрачјето на Општина Битола  
за 2019 година 

1. Ja објавувам Програмата за дополнува-
ње на Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2019 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр.10/05), а во врска со 
член 15 од Законот за комунални такси 
(„Службен весник на РМ“ бр. 61/04; 64/05; 
92/07; 123/12; 153/15; 192/15 и 23/16), 
Советот на Општина Битола на седница 
одржана на 29.01.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А  
за дополнување на Програмата за 

користење и одржување на јавното 
осветлување на подрачјето на Општина 

Битола за 2019 год. 

1. Во Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2019 година, обја-
вена во „Службен Гласник на Општина 
Битола“ бр. 09-176/22 од 25.12.2018 година, 
по табелата - Планирани расходи за реали-
зација во Програмата за користење и одржу-
вање на јавното осветлување на подрачјето 
на Општина Битола за 2019 година, во 
петтиот пасус се врши дополнување и 
истиот гласи: 

За реализација на делот од оваа програма 
кој се однесува на одржување на уличното 
осветлување во Градот и руралните среди-
ни, Советот на Општина Битола го овлас-
тува Градоначалникот на Општина Битола 
да склучи договор со ЈП „Комуналец“ – 
Битола за уредување на меѓусебните права 
и обврски. 

2. Програмата влегува во сила со денот 
на донесување, а ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-03/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 
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(„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 правото на сервисирање и 
тековно одржување на електричната 
мрежа за уличното осветлување на 

подрачјето на Општина Битола за град 
Битола тер.1 на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. Ja објавувам Одлуката за пренесување 
на правото на сервисирање и тековно 
одржување на електричната мрежа за 
уличното осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола тер.1 на ЈП 
„Комуналец“ Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 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 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), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 29.01.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за пренесување на правото на 

сервисирање и тековно одржување на 
електричната мрежа за уличното 

осветлување на подрачјето на Општина 
Битола за град Битола тер.1 на ЈП 

„Комуналец“ Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола му го 

пренесува правото на на сервисирање и 
тековно одржување на електричната мрежа 
за уличното осветлување на подрачјето на 
општина Битола за град Битола тер.1 на ЈП 
„Комуналец“ Битола. 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на 

Општина Битола да склучи договор со ЈП 
„Комуналец“ Битола со кој подетално ќе 
бидат уредени 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.09-03/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Оперативна програма за 
одржување и сервисирање на опрема за 
улично осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за град Битола за 2019 
година на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Оперативна програма за одржување и 
сервисирање на опрема за улично освет-
лување на подрачјето на Општина Битола за 
град Битола за 2019 година на ЈП 
„Комуналец“ Битола, донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Ста-
тутот на Општинта Битола („Службен глас-
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ник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К  
за усвојување на Оперативна програма за 
одржување и сервисирање на опрема за 
улично осветлување на подрачјето на 

Општина Битола за град Битола за 2019 
година на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. СЕ УСВОЈУВА Оперативната програ-
ма за одржување и сервисирање на опрема 
за улично осветлување на подрачјето на 
Општина Битола за град Битола за 2019 
година на ЈП „Комуналец“ Битола  

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

 
Бр.09-03/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 Ценовникот на услуги за 
поправка и монтажа на електричната 

мрежа за улично осветлување на 
територијата на град Битола тер. 1  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Ценовникот на услуги за 
поправка и монтажа на електричната мрежа 
за улично осветлување на територијата на 
град Битола тер. 1, донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола одржана 
на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од 
Законот за локална 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 29.01.2019 година, 
донесе 

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

услуги за поправка и монтажа на 
електричната мрежа за улично 

осветлување на територијата на град 
Битола тер. 1  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Ценов-
никот на услуги за поправка и монтажа на 
електричната мрежа за улично осветлување 
на територијата на град Битола тер. 1, 
донесен на седница на Управниот одбор на 
Претпријатието, бр. 02-40/6 од 11.01.2019 
година. 

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

 
Бр.09-03/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

усвојување на Проектот Почиста и зелена 
Битола 2019 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Проектот Почиста и зелена Битола 2019, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2019 
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. 08-102/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општинта Битола („Службен гласник на 
Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 29.01.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Проектот Почиста и 

зелена Битола 2019 

1. СЕ УСВОЈУВА Проектот Почиста и 
зелена Битола 2019.  

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

 
Бр.09-03/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 и 

дополнување на Одлуката за утврдување 
на вредност на бодот за платите на 

државните службеници за 2019 година 

1. Ја објавувам Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за утврдување на 
вредност на бодот за платите на државните 
службеници за 2019 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2019 година. 

 

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

 
Бр. 08-102/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 88 став (2) од Законот 

за административни службеници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.27/14, 
199/14, 48/15 и 154/15), а во врска со 
Одлуката на Владата за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на 
платите на државните службеници за 2019 
година( „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/19) Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 29.01.2019 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за измена и дополнување на Одлуката за 

утврдување на вредност на бодот за 
платите на државните службеници  

за 2019 година 

Член 1 
Во членот 1 од Одлуката за утврдување 

на вредност на бодот за платите на 
државните службеници за 2019 година ( 
Службен гласник 21/18 ) се врши измена и 
дополнување на начин што членот ќе гласи: 

,,Вредноста на бодот за пресметување на 
платите на државните службеници за 

периодот од 1.1.2019 година до 31.8.2019 
година изнесува 77,24 денари, а за периодот 
од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година 
изнесува 81,10 денари,, 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, ќе биде објавена во 
„Службен гласник на општина Битола“, а ќе 
се применува со исплата на платата од 
јануари 2019 година. 

 
Бр.09-03/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 Одлуката за 
определување на висината на 

благајничкиот максимум 

1. Ја објавувам Одлуката за определува-
ње на висината на благајничкиот максимум, 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола одржана на 29.01.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-102/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 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. 5/2002) член 70 од Статутот на Општина 
Битола (Службен гласник на Општина 
Битола бр. 10/05 и 17/08) и член 7а од 
Законот платен промет (,,Службен весник 
на РМ‘‘ бр. 32/1, 50/01, 52/01, 37/02, 41/02, 
61/02, 42/03 и 13/06), Советот на Општина 
Битола на седницата одржана на 29.01.2019 
година, донесе 

ОДЛУКА 
за определување на висината на 

благајничкиот максимум 

Член 1 
Со оваа Одлука се определува висината 

на благајничкиот максимум што може да се 
подигни и држи во готови пари . 

 
Член 2 

Висината на благајничкиот максимум на 
готови пари кој може да се држи во 
благајната изнесува 100.000,00 денари 

Висината на благајничкиот максимум на 
готови пари-девизни средства кој може да 
се држи во касата изнесува до 

 -3.000 евра од програма АО 
 -3.000 евра од програма ЕО  
 -3.000 евра од програма ДО 
Висината на бонови за гориво која може 

да се држи во благајна изнесува 200.000 
денари. 

 
Член 3 

Средствата од благајничкиот максимум 
може да се користат за плаќање на 
производи и услуги кои поединечно не 
може да бидат повеќе од 6.000 денари. 

 
Член 4 

Условите и начинот на наплата како и 
располагањето и плаќањето со пари ќе биде 
согласно Упатството донесено од страна на 
Министерот за финансии. 

  
Член 5 

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

 
Бр.09-03/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за формирање 
Општински совет за превенција на детско 

престапништво 

1. Ја објавувам Одлуката за формирање 
Општински совет за превенција на детско 
престапништво, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.01.2019 година. 

 

 



  –  БРОЈ 1 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ЧЕТВРТОК 31.01.2019 СТР. 6 

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

 
Бр. 08-102/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 158 и 159 од Законот 

за правда на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 
148/2013), член 36 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и 
член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата оджана на 29.01.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
за формирање Општински совет за 

превенција на детско престапништво 

Член 1 
Се формира Општински совет за превен-

ција на детско престапништво во Општи-
ната Битола. 

 
Член 2 

 Општинскиот совет за превенција на 
детско престапништво се состои од 27 
члена. 

 
 Член 3 

За членови на Општинскиот совет на 
детско престапништво се именуваат прет-
ставници од: 

 - Подрачна единица на Минисерството 
за внатрешни работи (1) 

 - Подрачна единица на Министерството 
за труд и социјална политика Битола (1) 

 - ЈУ Меѓуопштински центар за социјал-
на работа Битола (1) 

 - Советот на родители/или/от во основ-
ните училишта (од секое училиште по еден 
претставник (12) и од средните училишта, 
по еден претставник ( 6 ) 

 - Унијата на средношколци (1) 
 - Адвокатската комора (1) 

 - Здруженија на граѓани и фондации 
(кои работат на полето на заштитата и пра-
вата на децата (1) 

 - Јавен обвинител кој работи на областа 
на детската деликвенција(1)  

 - Судија за деца од судовите од општа 
надлежност или судија кој ќе го определи 
претседателот на судот (1) 

 - Медиуми (1). 
 

Член 4 
 Членовите се именуваат за време од пет 

години, со право на повторен избор. 
 

Член 5 
Општинскиот совет за превенција на 

детско престапништво донесува: 
 - Годишна програма за својата работа 

што ја усвојува Советот на Општината; 
 - Деловник за работа на Општинскиот 

совет; 
 - Врши работи за следење на сосотојбите 

и покренува иницијативи за нивното подо-
брување и предлага програми за вклучу-
вање на локалната заедница во превенција 
на детското престапништво и третманот на 
децата сторители на дејствија што со закон 
се предвиденик како кривични дела и 
прекршоци. 

- Изготвува извештаи за својата работа 
кои најмалку еднаш годишно ги доставува 
до Советот на Општината Битола и Држав-
ниот совет за превенција на детско престап-
ништво. 

 
Член 6 

 Програмата на Општинскиот совет за 
превенција од детско престапништво се 
финансира врз основа на финансиски план 
од Буџетот на Општината Битола и од други 
средства. 

 
Член 7 

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

 
Бр.09-03/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 именување 

членови на Општински совет за 
превенција на детско престапништво на 

Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за именување 
членови на Општински совет за превенција 
на детско престапништво на Општината 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 158 и 159 од Законот 

за правда за децата („Сл.весник на РМ“ 
бр.148/2013), член 36 став 1 точка 1 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата оджана на 29.01.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување членови на Општински 

совет за превенција на детско 
престапништво на Општината Битола 

1. СЕ ИМЕНУВААТ следните лица за 
членови на Општинскиот совет за превен-
ција на детското претстапништво на Опш-
тина Битола: 
- Зоран Боцевски, од Подрачна единица на 

Министерството за внатрешни работи; 

- Соња Илијовска, од Подрачна единица на 
Министерството за труд и социјална 
политика; 

- Нушка Димовска, од ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа; 

- Љубица М. Ристевска, од ОУ „Климент 
Охридски“  

- Елизабета Димовска, од ОУ „Ѓорги 
Сугарев“; 

- Билјана Поповска, од ОУ „Тодор 
Ангелевски“; 

- Жанета Ристевска, од ОУ „Св. Кирил и 
Методиј“; 

- Светлана Глигоровска, од ОУ „Коле 
Канински“; 

- Марта Крстевска, од ОУ „Стив Наумов“; 
- Игор Наумовски, од ОУ „Д-р Трифун 

Пановски“; 
- Илија Василевски, од ОУ „Елпида 

Караманди“; 
- Александар Димитровски, од ОУ „Крсте 

Петков-Мисирков“ с. Бистрица; 
- Борче Лажијовски, од ОУ „Александар 

Турунџев“ с. Кукуречани; 
- Елена Милосевска, од ОУ „Гоце Делчев“; 
- Биљана Додовска Ѓорѓиев, од ОУ „Даме 

Груев“; 
- Славчо Марковски, Гимназија „Јосип Броз 

Тито“; 
- Марија Јовановска, СОУ „Таки Даскало“; 
- Анета Ристевска, СОЕУ „Јане Сандански“; 
- Мирослав Стојанов, СОЕМУ „Ѓорги 

Наумов“; 
- Фросина Тристовска, СОМУ „Д-р Јован 

Калаузи“; 
- Филиповска Марија, СОЗУ „Кузман 

Шапкарев“. 
- Аделина Фејзула, од Унијата на 

средношколци; 
- Митко Бошевски, од Адвокатската 

комора; 
- Ирена Стојчевска, од здруженија на 

граѓани и фондации; 
- Жулиета Карова-Бошевска, јавен 

обвинител кој работи на областа на 
малолетничката деликвенција; 

- Мери Радевска, судија за малолетници и  
- Стево Башуровски, од медиумите. 

 
2. Членовите се именуваат за време од 

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

 
Бр.09-03/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 член во 
Управен Одбор на Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управен Одбор 
на Јавното претпријатие за урбанистичко 
планирање, проектирање и инженеринг 
Битола, донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 26 од 
Законот за јавните претпријатија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96 .........64/18) 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 29.01.2019 
година, донесе 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Управен Одбор на Јавното претпријатие за 
урбанистичко планирање, проектирање и 

инженеринг Битола 

1. Се разрешува лицето Владимир Кос-
турски, од член во Управниот Одбор на 
Јавното претпријатие за урбанистичко пла-
нирање, проектирање и инженеринг Битола 

2. Се именува лицето Сребре Нечовски, 
м-р од областа на геодезија, за член во 
Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за урбанистичко планирање, проектирање и 
инженеринг Битола 

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

 
Бр.09-03/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

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

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување на претставник од 
родителите на децата во Управниот одбор 
на ЈОУДГ „Мајски цвет“-Битола, донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 130 став 4 алинеа 3 од 
Законот за заштита на децата (,,Службен 
весник на РМ“ бр. 23/13...27/16), член 36 од 
Законот за локалната самоуправа (,,Служ-
бен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола (,,Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 29.01.2019 година, 
донесе 

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

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

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА лицето Илија Огне-
нов, од претставник од родителите на де-
цата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола 

2. СЕ ИМЕНУВА лицето Андријана 
Георгиев, за претставник од родителите на 
децата во Управниот одбор на ЈОУДГ 
„Мајски цвет“ - Битола 

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

 
Бр.09-03/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

согласност на Годишниот план за 
вработување во ЈП за стопанисување со 
Индустриската зона „Жабени“ Битола за 

2019 година  

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Годишниот план за вработу-
вање во ЈП за стопанисување со Индустрис-
ката зона „Жабени“ Битола за 2019 година, 

донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола одржана на 29.01.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-102/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 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, 27/16 и 198/18) 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 29.01. 2019 
година, донесе 

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

за вработување во ЈП за стопанисување со 
Индустриската зона „Жабени“ Битола за 

2019 година  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годиш-
ниот план за вработување во ЈП за стопа-
нисување со Индустриската зона „Жабени“ 
Битола за 2019 година, бр. 0102-01 од 
16.01.2019 година.  

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

 
Бр.09-03/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола” 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка  помеѓу 
Општина Битола и Општина Могила 

 1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска 
соработка помеѓу Општина Битола и 
Општина Могила, донесена на седницата на 
Советот на Општината Битола одржана на 
29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната самоу-
права („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 29.01.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Могила 

Член 1 
Се продолжува меѓуопштинска сора-

ботка помеѓу Општина Битола и Општина 
Могила воспоставена со Одлука за воспо-
ставување меѓуопштинска соработка по-
меѓу Општина Битола и Општина Могила 
бр. 09-24/11 од 13.03.2018 година и склучен 
Договор бр. 08-51/8 од 02.04.2018 година, 
заклучно сo 31.12.2019 година 

 
Член 2 

За продолжувањето на востановената 
меѓуопштинската соработка од член 1 на 

оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 
Член 3 

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

 
Бр.09-03/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

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

продолжување на воспоставената 
меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 

Битола и Општина Новаци 

1. Ја објавувам Одлуката за продолжу-
вање на воспоставената меѓуопштинска со-
работка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола одржана на 
29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 4 став (3) од Законот 

за меѓуопштинска соработка („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 
79/09), член 14 став (1) член 36 став (1) 
точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ”, бр. 
05/02) и член 70 од Статутот на Општина 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
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Општината Битола, на седница одржана на 
29.01.2019 година, донесе 

О Д Л У К А  
за продолжување на воспоставената 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина 
Битола и Општина Новаци 

 
Член 1 

Се продолжува меѓуопштинска соработ-
ка помеѓу Општина Битола и Општина 
Новаци воспоставена со Одлука за воспо-
ставување меѓуопштинска соработка поме-
ѓу Општина Битола и Општина Новаци бр. 
09-24/12 од 13.03.2018 година и склучен 
Договор бр. 08-52/8 од 17.04.2018 година, 
заклучно со 31.12.2019 година 

 
Член 2 

За продолжувањето на востановената 
меѓуопштинската соработка од член 1 на 
оваа одлука двете општини ќе склучат 
меѓусебен договор. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен гласник на Опш-
тината Битола“. 

 
Бр.09-03/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 поделба на 
паралелка во ОУ „Александар Турунџев“ 

ПУ село Лопатица - Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за поделба на 
паралелка во ОУ „Александар Турунџев“ 
ПУ село Лопатица – Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 41 од Законот за 

основно образование („Службен весник на 
РМ“ бр.103/08…127/16), член 22 и 36 од 
Законот за локална самоуправа 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 29.01.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
за поделба на паралелка во ОУ 

„Александар Турунџев“ ПУ село Лопатица 
- Битола 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши поделба на 

паралелка за да се обезбеди поквалитетна 
настава на учениците во ОУ „Александар 
Турунџев“ ПУ село Лопатица Битола.  

 
Член 2  

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

 
Бр.09-03/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 член во 
Управен Одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 
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1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управен Одбор 
на КЈП „Нискоградба“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 26 од 
Законот за јавните претпријатија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96 .........64/18) 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 29.01.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 
Управен Одбор на КЈП „Нискоградба“ 

Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА Радица Китановска, 
од член во Управниот Одбор на КЈП 
„Нискоградба“ Битола,  

2. СЕ ИМЕНУВА Милка Стојановска,  
м-р инг. за информатички системи. 

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

 
Бр.09-03/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 член во 
Управен Одбор на ЈКП „Водовод“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управен Одбор 
на ЈКП „Водовод“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 26 од 
Законот за јавните претпријатија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96 .........64/18) 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 29.01.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Управен Одбор на ЈКП „Водовод“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА Сребре Нечовски, од 
член во Управниот Одбор на ЈКП „Водо-
вод“ Битола,  

2. СЕ ИМЕНУВА Весна Чагорска, дипл. 
економист, за член во Управниот Одбор на 
ЈКП „Водовод“ Битола,  

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

 
Бр.09-03/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 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 

разрешување и именување член во 
Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. Го објавувам Решението за разрешу-
вање и именување член во Управен Одбор 
на ЈП „Комуналец“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Битола 
одржана на 29.01.2019 година. 

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

 
Бр. 08-102/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
31.01.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 26 од 

Законот за јавните претпријатија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 38/96 .........64/18) 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 29.01.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за разрешување и именување член во 

Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Битола 

1. СЕ РАЗРЕШУВА Благој Лазаров, од 
член во Управниот Одбор на ЈП „Кому-
налец“ Битола,  

2. СЕ ИМЕНУВА Дарко Талевски, дипл. 
правник, за член во Управниот Одбор на ЈП 
„Комуналец“ Битола,   

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

 
Бр.09-03/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
29.01.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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