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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 Оперативниот план и 
програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 

Битола во 2019 година  

1. Ги објавувам Оперативниот план и 
програма за контрола и уништување на 
комарците на територијата на Општина 
Битола во 2019 година, донесени на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 12, член 14 став 2, 

член 41, член 42 став 2 и 3, член 61 став 2, 
член 63 и 64 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести („Сл. 
весник на РМ“ бр. 66/04................ 37/16), 
член 11 став 1 точка 4 од Законот за јавно 
здравје („Сл. весник на РМ“ бр. 22/10 

........37/16) 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 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА за 
контрола и уништување на комарците на 

територијата на Општина Битола  
во 2019 година 

Согласно законската регулатива член 12, 
14 и 42 став 2 и 3 член 14 став 2, како и 
членовите: 41, 42, 61 став 2, 63 и 64 од 
Законот за заштита на населението од 
заразни болести („Сл. весник на РМ“ бр. 
66/04, 139/08, 99/09, 149/14 и 150/15), член 
129-133(„Службен гласник на Општина 
Битола“ бр.9/99), и чл. 11 став 1 точка 4 од 
Законот за јавно здравје („Сл. Весник на 
РМ“ бр. 22/10 и 136/11) Општина Битола ја 
утврдува потребата од спроведување на, 
Предлог-Програмата за контрола и суз-
бивање на комарците и другите штетни 
инсекти на територијата на Општина 
Битола и јавните површини во потесното 
и поширокото подрачје на градот Битола, 
како општа превентивна противепидемијска 
мерка за спречување на појава на заразни 
болести чии вектори на пренесувње се 
комарците. 

Стручните мислења, констатации и пре-
пораки изнесени во Елаборатот (стручно 
мислење) изработен од страна на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје од Битола и 

 
 

Службено гласило на 
Општината Битола 

излегува по потреба 
 

www.bitola.gov.mk 

 
Број 2, година L 

Понеделник, 25.02.2019 
Битола 

 
e-mail:bitola@t-home.mk 

 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2019 СТР. 2 

доставен до локалната самоуправа, укажу-
ваат на високиот степен на инфестираност 
како во високите а посебно во ниските зони 
на градот, во зоните со вегетација и во 
деловите од градот и периферијата околу 
застојните водени површини, водотоци, 
речни корита и сл. 

 Сето ова имплицира висок ризикот од 
појава на сериозни заразни заболувања кои 
ги пренесуваат овие вектори, и изготвување 
на програма и оперативен план за 
контрола и уништување на комарците на 
територијата на Општина Битола како 
единствена превентивна и противепи-
демиска мерка за заштита на населението од 
појава и ширење на вектор-преносливи 
заболувања. 

 
Програмата за контрола на комарците 
изработена е: 

По методологија на WHO, Светската 
Здравствена Организација; 

По увашување на препораките на FAO, 
Организација за храна и земјоделие и 

Согласно принципите на НАССР 
стандардите 

 
Со програмот за контрола на комарците 
се обезбедува: 
• Елиминација на инфестацијата - ефикасно 

сузбивање на комарците И заштита на 
населението од појава и ширење на вектор-
преносливи заболувања 

• Безбедност за луѓето и животните; без-
бедност за нецелните видови (пчели и 
други корисни инсекти); 

• Висока еколошка свест и одговорност на 
заедницата. 

 
Целта на програмата за контрола на 
комарците е: 

 
• Санитарна заштита на луѓето и животните 

од болестите чии вектори се комарците. 
• Создавање на пријатна и еколошки чиста 

животна средина. 
 
 
 
 

Програмата ги содржи следните 
активности: 

 
1. Утврдување на состојбата и 

процена на ризикот: 
 

• Утврдување на состојбата и ризиците: 
Поволните климатско биолошки 

фактори и благите зими во изминативе 
неколку години исклучително погодуваа за 
развојот на инсектите меѓу кои и комар-
ците, овозможувајки биолошки оптимум во 
нивниот развоен циклус.  

Битола како ендемско подрачје за раз-
виток на маларијата во првата половина 
на минатиот век, е од посебено Епидемио-
лошко значење. 

Со брзиот развој на транспортот, сообра-
ќајот и комуникацијата на луѓе и стоки во 
регионот, се потенцира можниот ризик од 
нови, некарактеристични и нови видови на 
комарци во регионот (Aedes Albopictus - 
Тигрест комарец), причинители на повеке 
заразни болести со смртен исход а веќе 
присутни во соседните земји, 

Појава на WEST NILL вирусот во 
регионот, предизвикувач на треската на 
западен Нил и енцефалитис со висока 
смртност во Македонија, како и првиот 
смртен случај од оваа болест во Општина 
Битола во 2012 год. 

Светската здравствена организација 
(СЗО), со оглед на брзото и епидемијско 
ширење на ЗИКА вирусот прогласи меѓу-
народна глобална здравствена закана 
(Public Health Emergency of International 
Concern, PHEIC), со што ЗИКА инфек-
цијата е ставена во иста категорија со 
Еболата и Свинскиот грип. 

 
• Идентификација на видовите, однесува-

њето и процена на бројноста на комар-
ците; 

Со снимањето на теренот и утврдувањето 
на состојбите во изминативе години во 
време на најголемата активност на комар-
ците и тоа: наутро - на жариштата; навечер - 
на локалитетите, утврдено е присуство на 
комарците од видот Anopheles и Aedes во 
регионот и Општината. 
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• Идентификација на потенцијални лока-
ции: 

По извршените увиди и снимање на 
теренот на Општината во соработка со 
Центарот за јавно здравје од Битола, се ре-
гистрираа и идентификуваа сите постоечки 
локации и објекти кои ќе бидат опфатени со 
Програмата и планот за контрола на 
комарците на пошироката територија на 
Општина Битола. 

 
• Процена на ризик - степен на прио-

ритет: 
За секоја од регистрираните локации се 

утврдија карактеристиките и спецификите 
во смисла: 

− потенцијално жариште кое влијае на 
населението; 

− потенцијален локалитет со зголемена 
фреквенција на луѓе и животни. 

 
2. Детерминирање на критичните 

контролни места: 
 

• Утврдување на локации за изведување 
на третманот - живеалишта на комар-
ците: 

Поделба на територијата на Општина 
Битола на неколку сектори според еколош-
ките услови, присуството на луѓето и сл; 

− централно градско јадро; 
− течение на река Драгор (потег бензинска 

пумпа „Лук оил“ - индустриска зона, до 
утока на река „Црна“) 

− урбани градски зелени површини 
(градски парк и шеталиште, парк 
„Магнолија“ и останати градски зелени 
површини); 

− зелен појас на касарна „Стив Наумов“ 
− потег „Грчки пат“ - с. Кравари, - 

с.Бистрица, локалитет „Кисела вода“; 
− стоечки води на потегот „Тулана“ на ГП- 

Пелистер; 
− стоечки води на потег стариот пат за 

Прилеп; 
− стоечки води потег с. Крклино, с.Горно 

Оризари, „Стрежевска населба“, населба 
„Стрелиште“, с.Долно Оризари; 

− индустиски пат потег „Цермат-Квасара“; 
− заобиколница над Битола; 

− локалитет „Хераклеа“, „Буковска 
населба“ 

− Високи делови на градот: Брусничко-
Лавчанска населба, населба „Стрчин“, 
Лавчански пат; Студентски дом „Кочо 
Рацин“, „Бактериолошка“, 

 
Во секој поединечен сектор се изврши 

идентификација и тоа на: 
− жаришта: места за размножување на 

комарците; 
− локалитети: места на кои комарците 

летаат во потрага по храна; 
− бариер-зони: заштитни области околу 

жариштата и населените места. 
 

• Планирање и начин на спроведување на 
третманот: 

Имајки ја во предвид територијалната и 
рељефна поставеност и карактеристиките на 
теренот (вегетација, урбани блокови, водо-
тоци и сл), а во согласност со препораките 
на СЗО и ФАО, предвидено е изведување 
на: 

 
Tеристичко (од земја) третирање на 
теренот во смисол на: 
 
А/ Ларвициден третман и 
Б/ Адултициден третман 
 

• Планирање на распоред и динамика на 
третман: 

Распоред на третирања: се прикажува 
на картата на програмот, а за поединечни 
сектори на оперативните карти со точно 
дефинирани фази на напад и фази на 
одржување. Во распоредот за третирање се 
одредува и точното време на третирањето и 
тоа во време кога комарците се најактивни. 

 
Динамика на третманот:. На терито-

ријата на Општина Битола, некогашно 
ендемско подрачје за развој на маларијата, 
каде постојат услови за развој и одржување 
на популацијата на комарецот планирано е 
изведување на Три или четири третмани 
за контрола на комарците со динамика во 
месеците Јуни - Јули – Август – Сеп-
тември со интервали помеѓу третирањата 
од 25-30 дена.  
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Точниот број на третманите го пред-
видовме врз основа на утврдената состојба 
и редовното пратење на бројноста на комар-
ците и климатско-метеоролошките услови 
во изминатава сезона. Во зависност од 
поволните климатски услови за развој на 
комарците во смисол на блага и топла зима 
и влажна обилна со врнежи пролет, про-
грамата остава можност и за дополнително 
четврто третирање. 

 
• План за работа на екипите за изве-

дување на третманот; 
Список и распоредот на екипите ги 

утврдува изведувачот на програмата. 
 

• Известување: 
– презентација за медиумите и Локал-

ната самоуправа од страна на стручниот тим 
на изведувачот кој ја спроведува дезин-
секцијата, на која ќе бидат запознати со 
начинот, постапката и апаратурата за 
изведување на акцијата: 

– Пред секој третман ќе се изврши 
известување, информирање на јавноста по 
писмен пат, преку електронските медиуми 
или во директен контакт со следниве 
надлежни органи: полиција, противпожарна 
служба, здравствен центар, здружение на 
пчелари и итн, за точниот термин на 
акцијата, видот на препаратот, начинот на 
изведување на третманот. 

 
• Анкетирање и известување на гра-

ѓаните: 
– Известување и информирање на 

граѓаните преку локалните средства за 
информирање. 

– Анкетирање на дел од граѓаните во 
врска со резултатите од акцијата 

 
3. Мониторинг за изведување на 

Програмата: 
 

• Пратење на однесувањето на комар-
ците; 

• Пратење на бројноста на комарците; 
• Пратење на промената на локациите; 

• Пратење на микро-метеоролошките 
услови: 
− температура и влажност; 
− брзина и правец на ветарот; 
− стабилност на воздухот; 
− карактер на топлотната инверзија. 

• Надзор и контрола на изведувањето: 
Го вршат претставници на нарачателот 

на услугите и стручен тим на изведувачот. 
 

4. Утврдување на постапките за 
изведување: 
 

• Избор на инсектицид: 
А/ Ларвициден третман: Ларвициден 

препарат со адекватна активна супстанца за 
водена формулација уредно регистрирана за 
употреба. 

 
Б/Адултициден третман: Инсектицид со 

адекватна активна супстанца уредно 
регистриран за уптреба во нашава држава; 

 
• Избор на начинот на третирањето: 

Ларвицидно мануелно третирање на 
жариштата; 

Адултицидно просторно теристичко 
распрскување, со УЛВ-ладно замаглување 
со апаратура за таа намена поставена на 
пикап возила и уреди за рачно распр-
скување од земја во тешко пристапни 
регии. Врз основа на утврдената состојба на 
територијата на Општина Битола планирани 
се следниве начини на изведување: 

А. Просторно теристичко распрску-
вање на жариштата: сите активни и потен-
цијални жаришта, односно стални и 
повремени: 

− Ларвицидно мануелно третирање: 200 
НА 

− УЛВ и термално замаглување. 
− Површина за третирање: 1000 НА 
Б. Просторно теристичко распрску-

вање на локалитетите со густа вегета-
ција, локалитети во урбани средини, 
густо населени подрачја и локалитети со 
зголемен број на луѓе и животни.  

− Површина за третирање 400 НА 
− УЛВ- третман и термално замаглување. 
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В. Просторно теристичко распрску-
вање на „бариер зоните“ околу населе-
ните места: 

− Површина за третирање: 200 НА 
− УЛВ- третман и термално замаглување. 
 

• Вкупна површина предвидена за тре-
тирање: 
− Ларвициден третман: 200 НА;(две 

третирања) 
− Адултициден теристички третман: 4800 

НА (четири третирања 3х1600НА). 
 

• Оценка на квалитетот на просторното 
распрскување: 

Ќе се врши мерење на следниве пара-
метрите во текот на непосредното 
изведување: 

 
Микро-метеоролошки услови: 
− температура; 
− брзина на ветер: 
− стабилност на воздух; 
− карактер на топлотна инверзија. 
 

• Изведувачки норми и неопходна 
стручно-техничка подршка: 

– Овластени професионални ДДД екипи 
составени од медицински техничари под 
надзор и контрола на доктор специјали Епи-
демиолог, со сертификати и обуки и пред-
ходно искуство во спроведување на вакви 
операции. 

– Функционална состојба на уредите: 
најмалку два професионални УЛВ аеросол-
ни распрскувачи за ладно третирање и 
рачни распрскувачи. 

– Дозирање на препарат во зависност од 
препораките на производителот); 

– Големина и густина на капки при 
изведувањето: 10-20 микрони (УЛВ трет-
ман); 

– Маршрута: предходно утврдена спрема 
мапата и локалитетите. 

– Брзина на движење при апликација: 10 
до 20 км/час. 

 
5. Успешност на Програмот: 

 Оценката на успешноста подразбира: 
− оценка на ефикасноста и 

− оценка на безбедноста на третманот што 
е изведен. 

Оценката ја даваат нарачателот на 
услугата и стручен тим на изведувачот. 

 
6. Водење на документација: 

Евидентирање на горенаведените актив-
ности на Програмот за сузбивање на 
комарците: 

− Периодични, после секој изведен 
третман; 

− Годишен извештај до Советот и Гра-
доначалникот за спроведените актив-
ности. 

 
 Заклучок: 
 
Согласно препораките доставени во 

горенаведените документи и законската 
регулатива од оваа област може да се 
констатира следното: 

 
– Глобалното затоплување, климат-

ските промени во смисол на неколку 
последователни благи и топли зими, 
големиот дел поплавени површини во 
непосредна близина на градот во изми-
натите години, како и појавата на вируси 
кои предизвикуваат појава на тропски и 
сутропски заболувања неспецифични за 
овие региони налагаат превземање на мерки 
за контрола на болести кои ги пренесуваат 
комарци и други вектори. 

– Навременото, рационално и конти-
нуирано преземање на мерки за темелно 
следење и контрола на дистрибуцијата на 
векторските организми е неопходно за 
заштита на здравјето на населението и 
спречување на болести кои се пренесуваат 
преку вектори; 

– Спроведувањето на активностите 
согласно утврдена динамика, во смисол 
на ларвицидна дезинсекција и адултицидна 
теристичка дезинсекција (во неколку фази) 
е единствено позната и научно потврдена 
превентивна мерка за уништување на 
комарците и ставање под контрола на 
болестите кои ги пренесуваат; 

– Овластен квалификуван изведувач 
кој ќе ги спроведе мерките според утвр-
дената динамика е основен предуслов и 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2019 СТР. 6 

гаранција за успешно спроведување превен-
тивната систематска дезинсекција. 

 
Од горенаведено се наметнува потреба за 

континуитет во спроведувањето на превен-
тивната систематска дезинсекција и итност 
во донесување на актите од страна на Опш-
тина Битола за навремено спроведување на 
програмата, со што хигиено-епидемиолош-
ката состојба во Општината во голема мера 
би се подобрила и би се држела под 
контрола. 

 
ФИНАНСИСКИ ИМПЛИКАЦИИ 
 
Финансирање на Програмата се врши од 

средствата предвидени со Буџетот на 
Општината. 

 
 РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
Реализацијата на Програмата е во период 

почеток на јуни заклучно со крајот на 
сепрември 2019 година  

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

• Во текот на годината, Годишната 
Програма може да се менува и дополнува, 
во зависност од стратегијата и потребите 
на Општина Битола; 

• За реализација на оваа Програма е 
задолжена Комисијата за урбанизам и 
заштита на животната средина при 
Советот на Општина Битола, Комисијата 
за човекова околина при Советот на 
Општина Битола, и Одделението за 
урбанистичко планирање и заштита на 
животната средина на Општина Битола; 

• Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општина Битола; 

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

 
Бр.09-18/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Оперативниот план и 

програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на 

канализациониот систем, јавна депонија 
Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на 

Општина Битола во 2019 година 

1. Ги објавувам Оперативниот план и 
програма за спроведување на превентивна 
систематска дератизација на канализа-
циониот систем, јавна депонија Мегленци, 
дивите депонии и ѓубришта на Општина 
Битола во 2019 година, донесени на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 12, член 14 став 2, 

член 41, член 42 став 2 и 3, член 61 став 2, 
член 63 и 64 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести („Сл. 
весник на РМ“ бр. 66/04................ 37/16), 
член 11 став 1 точка 4 од Законот за јавно 
здравје („Сл. весник на РМ“ бр. 22/10 
........37/16) 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 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА 
за спроведување на превентивна 

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

Општина Битола во 2019 година 

Согласно законската регулатива член 12, 
14 и 42 став 2 и 3 член 14 став 2, како и 
членовите: 41, 42, 61 став 2, 63 и 64 од 
Законот за заштита на населението од 
заразни болести (Сл.весник на РМ. бр. 
66/04, 139/08, 99/09, 149/14 и 150/15), член 
129-133 (Службен гласник на Општина 
Битола бр. 9/99), и чл. 11 став 1 точка 4 од 
Законот за јавно здравје (Сл. Весник на 
РМ бр. 22/10 и 136/11) Општина Битола ја 
утврдува потребата од спроведување на 
систематска превентивна дератизација 
на канализациониот систем, јавната 
депонија Мегленци, и дивите депонии и 
ѓубришта во градот Битола, како 
критични точки кои можат да ја нарушат 
хигиено-епидемиолошката состојба во 
градот.  

Стручните мислења, констатации и пре-
пораки изнесени во Елаборатот (стручно 
мислење) изработен од страна на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје од Битола и дос-
тавен до локалната самоуправа, како и 
состојбите констатирани врз основа на 
Проект за штетна популација на глодари 
во Општина Битола и Компаративните 
евалуации кои ги изготви ЈЗУ ЦЈЗ 
Битола во 2007, 2009 и 2012, укажуваат на 
алармантно високиот степен на инфести-
раност на стамбените објекти и високата 
густина на популација на штетни глодари 
во скоро сите градски реони на Општина 
Битола, со висок ризикот од појава на 
сериозни заразни заболувања кои ги прене-
суваат овие вектори. 

Врз основа на законската регулатива и 
сите овие препораки, Советот на Општина 
Битола изготви: 

Оперативен план и програм за превен-
тивна систематска дератизација кој би се 
спровел во два фази како пролетна и есен-
ска дератизација во интервали Март/Април 
и Октомври/Ноември 2017 год. како против 
епидемијска превентивна мерка со цел 

спречување и ширење на болести кои се 
пренесуваат преку вектори.  

 
Цел на превентивната систематска 
дератизација: 
 
− Заштита на населението и животните од 

болести чии вектори се глодарите и 
отстранување на ризикот од појава и 
ширење на болести кои ги пренесуваат 
глодарите; 

− Одржување на стабилна хигиено-
епидемиолошката состојба во Општи-
ната; 

− Создавање на пријатна и еколошки 
здрава животна средина. 

− Отстранување на лоша хигиенска слика 
за градот и Општината која би 
предизвикала колективно незадоволство 
кај граѓаните, 

− Отсранување на економските штети кои 
настануваат како последица на зголе-
мена инфестација со глодари. 

 
Предмет на третирање на 
превентивната систематска 
дератизација: 
 

• Подземниот канализациски систем со 
ревизионите и прифатните 
канализациски шахти; 

(Од утврдените состојби и услови на 
теренот за развој на биолошката популација 
на штетни глодари во подрачјето на град 
Битола, а сублимирани во проектот 
„Биолошката популација на штетни глодари 
во град Битола“, ЈЗУ Центар за јавно здравје 
- Битола констатира дека главната причина 
за високиот степен на инфестираност на 
објектите во градот се должи на високата 
густина на популацијата на овие штетници 
во канализациониот систем на градот). 

 
• Дератизација на прифатниот 

канализациски систем на објекти од 
посебен јавен интерес. 

(Со превентивната дератизација како 
општо прифатена и релевантна противе-
пидемиска метода се држи под контрола 
епидемиолошката состојба во објектите од 
посебен јавен интерес како училишта, 
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детски градинки, домови за сместување на 
средношколска и студентска популација, 
домови за згрижување на стари лица, 
медицински установи и др.) 

 
• Дератизација на јавната депонија 

„Мегленци“ и дивите депонии и 
ѓубришта во градот 

(Јавната депонија е нотирана како објект 
со висок епидемиолошки ризик, во смисол 
на потенционално жариште и извор на 
инфестација на градот со глодари). 

 
• Дератизација на јавни површини, 

отворени водотоци, каналски систем во 
населените места Горно и Долно 
Оризари, Кравари и Логоварди 

 
Обем на дератизациониот процес: 
Дератизација на подземниот канализа-

циски систем во реони на градот каде 
степенот на инфестираност на градеж-
ните објекти изнесува повеке од 30%, 
(2150шахти): 

− Населба „Триаголник“ (32%) 
− Населба „Јени Маало“ (32%) 
− Населба „Ремо“ (44%) 
− Населба „Довлеџик“ (30%) 
− Населба „Боримечка“ (47%) 
− Населба „Маџар Маало“ (46%) 
− Населба „Воени бавчи“ (53%) 
− Пазар и стара чаршија (56%) 
− Населба „Карпош“ (57%) 
− Централно градско јадро (58%) 
− Населба „Тепсија“ (70%) 
− Сточен Пазар (85%) 
 

• Дератизација на подземниот канализа-
циски систем во урбани реони на градот 
каде степенот на инфестираност на гра-
дежните објекти изнесува под 30%, 
(1100шахти): 

„Брусничко – Лавчански“ регион (19%) 
„Реплек“(19%) 
„Бактериолошка населба“ (15%) 
„Буковски ливади“ (25%) 
 

• Дератизација на прифатниот канализа-
ционен систем на инфестирани објекти 
од посебен јавен интерес (400 шахти): 

Детски градинки: – ЈУДГ „Мајски Цвет“ 
(6 градинки); 

−  ЈУДГ „Естреа Овадија Мара“ (5 гра-
динки); 

− Воспитно образовни институции: 
−  Основни училишта (15); 
−  Средни училишта (7); 
−  Високи школи и факултети (4); 
−  Средношколски и студентски домови: 
−  Дом за средношколска младина „М. 

Гинова“ 
−  Напуштен објект на ул“ И. Милу-

тиновиќ“ 
−  Студентски дом „Кочо Рацин“ 
−  Студентски дом „Пелагонија Комерц“  
− Домови за сместување на стари и 

изнемоштени лица: 
−  ПОС „Борец“ -  Хотел Битола; 
−  Геронтолошки завод „4-ти Ноември“; 
−  Старски дом „Сју Рајдер“. 
− Медицински установи: 
−  ЈЗУ Клиничка болница „Др. Т. Панов-

ски“; 
−  ЈЗУ Здравствен Дом со подрачни 

амбуланти; 
− ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола; 
− Останати објекти во градот од јавен 

интерес: 
− Јавни претпријатија, Стопански субјек-

ти, Банки, Институции од областа на 
културата, Установи за социјални грижи, 
Објекти на локалната самоуправа и др. 

  
• Дератизација на јавната депонија 

„Мегленци“ 
Фронтално поставување на роденти-

цидни мамци во неколку зони 
 

• Дератизација на јавни површини, 
отворени водотоци, каналски систем во 
населените места Горно и Долно 
Оризари, Кравари и Логоварди (150 
шахти) 

Фронтално поставување на родентицид-
ни мамци во горенаведените места. 
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Потребна работна снага за изведување 
на дератизацијата: 

• Предвиден број на шахти (за две 
дератизации) 7600 шахти 

• Планирани дератизациони групи: 3 групи 
• Состав на дератизациона група: - 2 

дератизатори - 1 помошен работник 
• Дневна норма за дератизациона група: 85-

100 шахти 
 
Временска динамика за спроведување 
на дератизациониот процес) 
 
1.  Пролетна дератизација (прв дел од 

дератизационен процес-3800 шахти) 
 

• Почеток на дератизацијата: Март/Април 
•  (во зависност од реализацијата на 

тендерот); 
• Времетраење на дератизациониот процес: 

15 дена 
 
2. Есенска дератизација (втор дел од 

дератизационен процес-3800 шахти) 
 

• Почеток на дератизацијата: Октом-
ври/Ноември 

• Времетраење на дератизациониот процес: 
15 дена 

 
Методика и техника во 
спроведувањето на дератизациониот 
процес: 
 

• Поставување на висечки и статички 
парафински блокови; 

• Метод на фронтално поставување; 
 
Видови и количини на планирани 
родентициди(за две дератизации): 
 

• 30000 парафински блокови од 50 гр со 
адекватна активна супстанца на база на 
антикоагулант.  

 
Спроведување на санитарно-
профилактички мерки: 
 

• Информирање на граѓаните за спрове-
дување на дератизационите активности 
преку јавните средства за информирање и 

електронските медиуми најмалку 7 дена 
пред одпочнувањето на акцијата. 

• Информирање на надлежните служби за 
начинот, постапката и времетраењето на 
дератизационите активности: 
− информација до ЈП Нискоградба; 
− информација до Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат; 
− информација до МВР Сектор за внатре-

шни работи; 
− информција до Општинскиот инспек-

торат - Битола. 
− Информација до Сектор за превентивна 

здравствена заштита при Министерство 
за здравство 

 
 Заклучок: 
 
Согласно препораките доставени во 

горенаведените документи и законската 
регулатива од оваа област може да се 
констатира следното: 

Климатските промени во смисол на 
неколку последователни благи и топли 
зими, изобилството на храна, несоодветните 
агро-технички мерки и лошите хигиенските 
навики на населението за несоодветна 
диспозиција на отпадот, погодуваат и нудат 
идеални услови за развој на популацијата на 
глодарите во Општината и ја наметнуваат 
потреба од навремено и стручно спрове-
дувањето на програмата. 

Големиот дел поплавени површини во 
непосредна близина на градот во изми-
натите години, само по себе претставува 
ризик за нарушување на хигиено-епидемио-
лошката состојба и можност за инфестација 
со глодари. Миграција на глодарите во 
урбаните приградски и градски средини го 
зголема ризикот од ширење на вектор 
преносливи болести. 

Актуелизирање на Туларемијата, ин-
фективно заболување чиј резервар се глода-
рите а се пренесува на човекот по кон-
тактен, трансмисивен и алиментарен пат. Во 
Македонија се потврдени неколку случаи од 
ова заболување а во Косово перзистира 
ендемски а во изминативе години и епи-
демиски. 

Реалната опасност од појава на Хемора-
гичната треска, предизвикана од Ханта-
вирусот и Муриниот Тифус предизвикан 
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од Рицхеттсиа моосери, зоонози од кои 
првенствено заболуваат глодарите и како 
вектори ја пренесуваат заразата на човекот. 

Сето ова налага потреба од континуитет 
во спроведувањето на превентивната систе-
матска дератизација и итност во донесување 
на актите од страна на Општина Битола за 
навремено спроведување на програмата, со 
што хигиено-епидемиолошката состојба во 
Општината во голема мера би се подобрила 
и би се држела под контрола. 

 
ФИНАНСИСКИ ИМПЛИКАЦИИ 
 
Финансирање на Програмата се врши од 

средствата предвидени со буџетот на 
општината. 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 
Реализацијата на Програмата е во период 

почеток на Април до почетокот на Ноември 
2019 година  

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Во текот на годината, Годишната Про-

грама може да се менува и дополнува, во 
зависност од стратегијата и потребите на 
Општина Битола; 

За реализација на оваа Програма е задол-
жена Комисијата за урбанизам и заштита на 
животната средина при Советот на Општи-
на Битола, Комисијата за човекова околина 
при Советот на Општина Битола, и Одделе-
нието за урбанистичко планирање и зашти-
та на животната средина на Општина 
Битола; 

Годишната програма ќе биде објавена во 
службено гласило на Општината Битола; 

Програмата влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник на Општината Битола. 

 
Бр.09-18/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 измени и 
дополнување на Одлуката за општински 

линиски превоз на патници  
во Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за измени и 
дополнување на Одлуката за општински 
линиски превоз на патници во Општина 
Битола, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на РМ“ бр. 68/2004; 127/2006; 
114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 
53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 
163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 
166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 
129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 
64/2018; 140/2018 и 163/2018), член 22 и 36 
од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на РМ“ бр. 05/2002) 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 19.02.2019 
година со продолжението на истата на ден 
21.02.2019 година, донесе 
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О Д Л У К А  
за измени и дополнување на одлуката за 
општински линиски превоз на патници во 

Општината Битола 

Член 1 
Во Одлуката за општински линиски 

превоз на патници во општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) членот 4 се менува и гласи: 

За вршење на општински линиски превоз 
на патници на подрачјето на општина 
Битола се утврдуваат следните линии:  

 
 

Ред. 
број 

 

 
Број и назив 
на линијата 

Автобуски стојалишта 

1. 

1 Брусничка 
населба-
Болница-
Железничка 
станица-
Шехерезада-
Брусничка 
населба 

Дисконт, Технички преглед 
(Брусничка н.), Лавчанска, 
Нова Битола, Веро, Болница, 
ШИК-Лавци, Симпо, 
Ракометно, Железничка, 
Руска црква, Карпош, Ат 
пазар, Пелагонка 1, Дулие, 
Вингс, Бела чешма, 
Шехерезада, Ректорат, Црн 
мост, Педагошка, Довлеџик, 
Кампинг, Дисконт 

2. 

1 Брусничка 
населба- 
Јавор-
Железничка 
станица-
Болница-
Брусничка 
населба 

Дисконт, Кампинг, Довлеџик, 
Педагошка, Црн мост, 
Музичко, Јавор, Бела чешма, 
Вингс, Пелагонка 1, Ат пазар, 
Карпош, Руска црква, 
Железничка, Ракометно, 
Симпо, ШИК-Лавци, 
Болница, Веро, Нова Битола, 
Лавчанска, Технички преглед 
(Брусничка н.), Дисконт 

3. 

3 Железничка 
станица-  
Мал Париз-
Шехерезада-
Педагошка-
Плодност-
Железничка 
станица 

Железничка, Руска црква, 
Боримечка, Мал Париз, 
Дулие, Вингс, Бела чешма, 
Шехерезада, Ректорат, Црн 
мост, Педагошка, Веро, Нова 
Битола, Плодност, 
Макпетрол, ШИК-Лавци, 
Симпо, Ракометно, 
Железничка 

4. 

3 Железничка 
станица-
Плодност-
Педагошка-
Јавор-Мал 
Париз-
Железничка 
станица 

Железничка, Ракометно, 
Симпо, ШИК-Лавци, 
Макпетрол, Плодност, Нова 
Битола, Веро, Педагошка, 
Црн мост, Музичко, Јавор, 
Бела чешма, Вингс, Дулие, 
Мал Париз, Боримечка, Руска 
црква, Железничка 

5. 

4 Горно 
Оризари-
Стрелиште-
Шехерезада-
Педагошка-
Болница-
Железничка 
станица-Нови 
гробишта-
Горно 
Оризари 

Раштанска, Стадион, 
Стрелиште, Макпетрол, 
Вингс, Бела чешма, 
Шехерезада, Ректорат, Црн 
мост, Педагошка, Веро, Нова 
Битола, Болница, ШИК-
Лавци, Симпо, Ракометно, 
Железничка, Руска црква, 
Карпош, Ат пазар, Пелагонка 
1, Дулие, Макпетрол, Нови 
гробишта, Горно Оризари (на 
ул.„Крсте Нале“)-4 
стојалишта, Раштанска 

6. 

4 Горно 
Оризари-
Стрелиште-
Железничка 
станица-
Болница-
Педагошка-
Јавор-Нови 
гробишта-
Горно 
Оризари 

Раштанска, Стадион, 
Стрелиште, Макпетрол, 
Пелагонка 1, Ат пазар, 
Карпош, Руска црква, 
Железничка, Ракометно, 
Симпо, ШИК-Лавци, 
Болница, Нова Битола, Веро, 
Педагошка, Црн мост, 
Музичко, Јавор, Бела чешма, 
Вингс, Макпетрол, Нови 
гробишта, Горно Оризари (на 
ул. „Крсте Нале“)-4 
стојалишта, Раштанска 

7. 

5 Буковска 
населба-
Железничка 
станица-
Шехерезада-
Педагошка-
Болница-
Буковска 
населба 

Буковска-2 стојалишта, 
Буковски мост, Технички 
преглед (Буковска н.), 
Прогрес, Железничка, Руска 
црква, Карпош, Ат пазар, 
Пелагонка 1, Дулие, Вингс, 
Бела чешма, Шехерезада, 
Ректорат, Црн мост, 
Педагошка, Веро, Нова 
Битола, Болница, ШИК-
Лавци, Симпо, Ракометно, 
Железничка, Прогрес, 
Хераклеа, Буковски мост, 
Буковска-2 стојалишта 

8. 

5 Буковска 
населба- 
Болница-
Педагошка-
Јавор-
Железничка 
станица-
Буковска 
населба 

Буковска-2 стојалишта, 
Буковски мост, Технички 
преглед (Буковска н.), 
Прогрес, Железничка, 
Ракометно, Симпо, ШИК-
Лавци, Болница, Нова Битола, 
Веро, Педагошка, Црн мост, 
Музичко, Јавор, Бела чешма, 
Вингс, Пелагонка 1, Ат пазар, 
Карпош, Руска црква, 
Железничка, Прогрес, 
Хераклеа, Буковски мост, 
Буковска-2 стојалишта 

9. 

6 Јавор-Долно 
Оризари- 
Карамани-
Трн-Јавор 

Јавор, село Долно Оризари, 
село Карамани, село Трн, село 
Карамани, село Долно 
Оризари, Ат пазар, 
Ракометно, Болница, Јавор 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2019 СТР. 12 

10. 
7 Јавор-
Логоварди-
Јавор 

Јавор, село Логоварди, Ат 
пазар, Ракометно, Болница, 
Јавор 

11. 
8 Шехерезада-
Буково-
Шехерезада 

Шехерезада, село Буково, 
Шехерезада 

12. 
9 Шехерезада-
Магарево-
Јавор 

Шехерезада, село Трново, 
село Магарево, село Трново, 
Јавор 

13. 

9А 
Шехерезада-
Нижеполе-
Јавор 

Шехерезада, село Дихово, 
село Нижеполе, Јавор 

 14. 
10 Јавор-
Лопатица-
Шехерезада 

Јавор, село Крклино, село 
Кукуречани, локација „Бели 
мост“, село Лопатица, село 
Лисолај, село Ново Змирнево, 
село Црнобуки, село 
Кукуречани, село Крклино, 
Шехерезада 

15. 

 
11 Јавор-
Црнеец-
Шехерезада 

Јавор, село Крклино, село 
Кукуречани, село Драгарино, 
село Драгожани, село 
Секирани, село Габалавци, 
село Црнеец, село Габалавци, 
село Секирани, село 
Драгожани, село Драгарино, 
село Кукуречани, село 
Крклино, Шехерезада 

16. 

 
12 
Шехерезада-
Кременица-
Шехерезада 

Шехерезада, село Кравари, 
село Оптичари, село 
Бистрица, село Егри, село 
Жабени, село Меџитлија, село 
Кременица, село Меџитлија, 
село Жабени, село Егри, село 
Бистрица, село Оптичари, 
село Кравари, Шехерезада  

17. 

 
 
13 
Шехерезада-
Драгош-
Шехерезада 

Шехерезада, село Крстоар, 
село Бистрица, село Олевени, 
село Барешани, село Канино, 
село Породин, село 
Велушина, село Острец, село 
Велушина, село Граешница, 
село Кишава, село 
Граешница, село Драгош, 
село Лажец, село Породин, 
село Канино, село Барешани, 
село Олевени, село Бистрица, 
село Крстоар, Шехерезада 

18. 
14 Симпо-
Бистрица-
Симпо 

Симпо, село Крстоар, село 
Бистрица, село Оптичари, 
село Кравари, Ат пазар, 
Шехерезада, Болница, Симпо 

19. 
15 
Шехерезада-
Кажани-Јавор 

Шехерезада, село Горно 
Српци, село Рамна, село Лера, 
село Доленци, село Кажани, 
село Ѓавато, село Маловишта, 
село Цапари, село Ротино, 
село Братиндол, Јавор 

 
Член 2 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во членот 8 став 4 после „пакет 
линии“ се додава „и јавен повик за доде-
лување на „поединечна линија“. 

 
Член 3 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во членот 9 став 1 после „одлука“ 
се брише „(Прилог)“, а се додава „(Прилог 1 
и Прилог 2).“. 

 
Член 4 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во членот 19 став 3 се менува и 
гласи: 

Комисијата за спроведување на постап-
ката за распределба на линии за општински 
линиски превоз на патници на подрачјето на 
општина Битола во рок од 30 дена по 
завршување на јавниот повик писмено го 
известува Градоначалникот на Општина 
Битола со извештајот за распределување на 
линиите на превозници и предлог листа за 
одбивање доколку има неприфатливи прија-
ви од превозници. 

 
Член 5 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во членот 19 ставовите 5 и 6 се 
бришат. 

 
Член 6 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) членот 20 се менува и гласи: 
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По добивање на Извештајот за 
распределба на линијата, превозникот до 
Градоначалникот на Општина Битола 
поднесува барање за издавање на Дозвола за 
општински линиски превоз на патници и 
регистрација на возен ред. 

Кон барањето превозникот го поднесува 
Извештајот со кој му е распределена 
линијата за која бара дозвола и регистриран 
возен ред. 

Дозволата за општински линиски превоз 
на патници се издава најдоцна во рок од 30 
дена од денот на поднесување на барањето 
и има важност од пет години. 

 

Член 7 
Во Одлуката за општински линиски 

превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) членот 27 се менува и гласи: 

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

 
Член 8 

Во Одлуката за општински линиски 
превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) „Прилог кон одлуката“ се менува 
во „Прилог 1 и Прилог 2“. 

 
 

Прилог 1 
 
 

ВОЗЕН РЕД 
 

ПАКЕТ 1: 
Линија бр. 1: БРУСНИЧКА НАСЕЛБА-БОЛНИЦА-ЖЕЛЕЗНИЧКА 

СТАНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА-БРУСНИЧКА НАСЕЛБА 

Дисконт Болница Ракометно Ат Пазар Шехерезада 

06:00 06:05 06:15 06:20 06:30 
06:40 06:45 06:55 07:00 07:10 
07:20 07:25 07:35 07:40 07:50 
08:00 08:05 08:15 08:20 08:30 
08:40 08:45 08:55 09:00 09:10 
09:20 09:25 09:35 09:40 09:50 
10:00 10:05 10:15 10:20 10:30 
10:40 10:45 10:55 11:00 11:10 
11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 
12:00 12:05 12:15 12:20 12:30 
12:40 12:45 12:55 13:00 13:10 
13:20 13:25 13:35 13:40 13:50 
14:00 14:05 14:15 14:20 14:30 
14:40 14:45 14:55 15:00 15:10 
15:20 15:25 15:35 15:40 15:50 
16:00 16:05 16:15 16:20 16:30 
16:40 16:45 16:55 17:00 17:10 
17:20 17:25 17:35 17:40 17:50 
18:00 18:05 18:15 18:20 18:30 
18:40 18:45 18:55 19:00 19:10 
19:20 19:25 19:35 19:40 19:50 
20:00 20:05 20:15 20:20 20:30 
20:40 20:45 20:55 21:00 21:10 
21:20 21:25 21:35 21:40 21:50 

 
Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
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Линија бр. 9: ШЕХЕРЕЗАДА-МАГАРЕВО-ЈАВОР 

1 2 3 4 Стојалиште 1 2 3 4 

06:00 - 13:30 19:40 Шехерезада/Јавор 07:00 13:00 - 20:40 
- - 13:55 20:05 Трново 06:35 12:35 - - 

06:30 12:30 14:00 20:10 Магарево 06:30 12:30 - 20:10 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3 и 4 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1 и 4 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Линија бр. 9А: ШЕХЕРЕЗАДА-НИЖЕПОЛЕ-ЈАВОР 

1 2 3 4 Стојалиште 1 2 3 4 

06:00 - 13:30 19:40 Шехерезада/ 
Јавор 

07:00 13:00 - 20:40 

- - 13:45 19:55 Дихово 06:40 12:40 - - 
06:25 12:25 14:00 20:10 Нижеполе 06:25 12:25 - 20:10 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3 и 4 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1 и 4 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 
 

ПАКЕТ 2: 
 

Линија бр. 1: БРУСНИЧКА НАСЕЛБА-ЈАВОР-ЖЕЛЕЗНИЧКА 
СТАНИЦА-БОЛНИЦА-БРУСНИЧКА НАСЕЛБА 

Дисконт Јавор Ат пазар Ракометно Болница 

06:20 06:30 06:35 06:45 06:50 
07:00 07:10 07:15 07:25 07:30 
07:40 07:50 07:55 08:05 08:10 
08:20 08:30 08:35 08:45 08:50 
09:00 09:10 09:15 09:25 09:30 
09:40 09:50 09:55 10:05 10:10 
10:20 10:30 10:35 10:45 10:50 
11:00 11:10 11:15 11:25 11:30 
11:40 11:50 11:55 12:05 12:10 
12:20 12:30 12:35 12:45 12:50 
13:00 13:10 13:15 13:25 13:30 
13:40 13:50 13:55 14:05 14:10 
14:20 14:30 14:35 14:45 14:50 
15:00 15:10 15:15 15:25 15:30 
15:40 15:50 15:55 16:05 16:10 
16:20 16:30 16:35 16:45 16:50 
17:00 17:10 17:15 17:25 17:30 
17:40 17:50 17:55 18:05 18:10 
18:20 18:30 18:35 18:45 18:50 
19:00 19:10 19:15 19:25 19:30 
19:40 19:50 19:55 20:05 20:10 
20:20 20:30 20:35 20:45 20:50 
21:00 - - - - 

Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
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Линија бр. 10: ЈАВОР-ЛОПАТИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА 
1 2 3 4 Стојалиште 1 2 3 4 

05:30 11:30 14:00 19:30 Јавор/Шехерезада 07:00 13:00 15:30 21:00 
- 11:45 14:15 19:45 Крклино 06:45 12:45 15:15 20:45 
- 11:55 14:25 19:55 Кукуречани 06:35 12:35 15:05 20:35 
- 12:00 14:30 20:00 Црнобуки 06:30 - - - 
- 12:05 14:35 20:05 Ново Змирнево 06:25 - - - 
- 12:10 14:40 20:10 Лисолај 06:20 - - - 
- 12:12 14:42 20:12 Бели мост 06:18 - - - 

06:15 12:15 14:45 20:15 Лопатица 06:15 12:15 14:45 20:15 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3 и 4 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1 и 4 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 
 

ПАКЕТ 3: 
 

Линија бр. 4: ГОРНО ОРИЗАРИ-СТРЕЛИШТЕ-ШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА- 
БОЛНИЦА-ЖЕЛЕЗНИЧКАСТАНИЦА-ГОРНО ОРИЗАРИ 

Горно Оризари 
(Раштанска) 

Шехерезада Болница Ат пазар Нови гробишта 

- - - 06:05 - 
06:15 06:25 06:35 06:45 06:50 
06:55 07:05 07:15 07:25 07:30 
07:35 07:45 07:55 08:05 - 
08:15 08:25 08:35 08:45 - 
08:55 09:05 09:15 09:25 - 
09:35 09:45 09:55 10:05 10:10 
10:15 10:25 10:35 10:45 10:50 
10:55 11:05 11:15 11:25 - 
11:35 11:45 11:55 12:05 - 
12:15 12:25 12:35 12:45 - 
12:55 13:05 13:15 13:25 13:30 
13:35 13:45 13:55 14:05 14:10 
14:15 14:25 14:35 14:45 - 
14:55 15:05 15:15 15:25 - 
15:35 15:45 15:55 16:05 - 
16:15 16:25 16:35 16:45 - 
16:55 17:05 17:15 17:25 - 
17:35 17:45 17:55 18:05 - 
18:15 18:25 18:35 18:45 - 
18:55 19:05 19:15 19:25 - 
19:35 19:45 19:55 20:05 - 
20:15 20:25 20:35 20:45 - 
20:55 21:05 21:15 21:25 - 
21:35 21:45 21:55 22:05 - 

Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
- До „Нови гробишта“ сообраќа во Недела и во верски празници 
 
 
 
 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2019 СТР. 16 

Линија бр. 11: ЈАВОР-ЦРНЕЕЦ-ШЕХЕРЕЗАДА 

1 2 3 4 5 6 Стојалиште 1 2 3 4 5 6 

- 06:30 11:30 12:30 13:30 19:30 Јавор/Шехерезада 06:30 07:30 12:30 13:30 14:30 20:30 
- 06:40 11:40 12:40 13:40 19:40 Крклино 06:20 07:20 12:20 13:20 14:20 20:20 
- 06:45 11:45 12:45 13:45 19:45 Кукуречани 06:15 07:15 12:15 13:15 14:15 20:10 
- - 11:47 12:47 13:47 19:47 Драгарино 06:13 07:13 12:13 - - - 
- - 11:50 12:50 13:50 19:50 Драгожани 06:10 07:10 12:10 - - - 
- - 11:53 12:53 13:53 19:53 Секирани 06:07 07:07 12:07 - - - 
- - 11:55 12:55 13:55 19:55 Габалавци 06:05 07:05 12:05 - - - 

06:00 07:00 12:00 13:00 14:00 20:00 Црнеец 06:00 07:00 12:00 13:00 14:00 20:00 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 2 и 5 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

ПАКЕТ 4: 
 

Линија бр. 4: ГОРНО ОРИЗАРИ-СТРЕЛИШТЕ-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА- 
БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР-ГОРНО ОРИЗАРИ 

Горно Оризари 
(Раштанска) Ат Пазар Ракометно Болница Јавор Нови гробишта 

06:00 06:10 06:15 06:20 06:30 06:35 
06:40 06:50 06:55 07:00 07:10 07:15 
07:20 07:30 07:35 07:40 07:50 - 
08:00 08:10 08:15 08:20 08:30 - 
08:40 08:50 08:55 09:00 09:10 - 
09:20 09:30 09:35 09:40 09:50 09:55 
10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:35 
10:40 10:50 10:55 11:00 11:10 - 
11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 - 
12:00 12:10 12:15 12:20 12:30 - 
12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:15 
13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:55 
14:00 14:10 14:15 14:20 14:30 - 
14:40 14:50 14:55 15:00 15:10 - 
15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 - 
16:00 16:10 16:15 16:20 16:30 - 
16:40 16:50 16:55 17:00 17:10 - 
17:20 17:30 17:35 17:40 17:50 - 
18:00 18:10 18:15 18:20 18:30 - 
18:40 18:50 18:55 19:00 19:10 - 
19:20 19:30 19:35 19:40 19:50 - 
20:00 20:10 20:15 20:20 20:30 - 
20:40 20:50 20:55 21:00 21:10 - 
21:20 21:30 21:35 21:40 21:50 - 
22:00 22:10 22:15 22:20 22:30 - 

Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
- До „Нови гробишта“ сообраќа во Недела и во верски празници 
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Линија бр. 13: ШЕХЕРЕЗАДА-ДРАГОШ-ШЕХЕРЕЗАДА 

1 2 3 4 5 Стојалиште 1 2 3 4 5 

- 11:20 13:45 16:00 19:30 Шехерезада 06:50 12:45 16:00 18:40 - 
- 11:27 13:55 16:10 19:45 Крстоар 06:35 - - - - 
- 11:30 14:00 16:15 19:48 Бистрица 06:30 - - - - 
- 11:33 14:03 16:18 19:50 Олевени 06:25 - - - - 
- 11:35 14:05 16:20 19:55 Барешани 06:20 - - - - 
- 11:37 14:08 16:23 20:00 Канино 06:15 - - - - 
- 11:40 14:15 16:30 20:05 Породин 06:10 - - - - 
- 11:45 14:20 16:35 20:10 Велушина 06:05 - - - - 
- - 14:35 16:50 20:25 Острец 05:50 - - - - 
- 11:55 15:00 17:15 20:55 Лажец 05:20 11:55 - - - 
- - 15:10 17:25 21:05 Граешница 05:10 - - - - 
- - 15:20 17:35 21:15 Кишава 05:00 - 15:20 - - 

04:40 - - 17:50 21:35 Драгош 04:40 - - 17:50 - 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4 и 5 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1 и 4 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 
 

ПАКЕТ 5: 
 

Линија бр. 5: БУКОВСКА НАСЕЛБА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА- 
ШЕХЕРЕЗАДА-ПЕДАГОШКА-БОЛНИЦА-БУКОВСКА НАСЕЛБА 

Буковска Ат Пазар Шехерезада Болница Ракометно 

05:15 05:25 05:30 05:40 05:50 
06:00 06:10 06:15 06:25 06:35 
06:45 06:55 07:00 07:10 07:20 
07:30 07:40 07:45 07:55 08:05 
08:15 08:25 08:30 08:40 08:50 
09:00 09:10 09:15 09:25 09:35 
09:45 09:55 10:00 10:10 10:20 
10:30 10:40 10:45 10:55 11:05 
11:15 11:25 11:30 11:40 11:50 
12:00 12:10 12:15 12:25 12:35 
12:45 12:55 13:00 13:10 13:20 
13:30 13:40 13:45 13:55 14:05 
14:15 14:25 14:30 14:40 14:50 
15:00 15:10 15:15 15:25 15:35 
15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 
16:30 16:40 16:45 16:55 17:05 
17:15 17:25 17:30 17:40 17:50 
18:00 18:10 18:15 18:25 18:35 
18:45 18:55 19:00 19:10 19:20 
19:30 19:40 19:45 19:55 20:05 
20:15 20:25 20:30 20:40 20:50 
21:00 21:10 21:15 21:25 21:35 
21:45 21:55 22:00 22:10 22:20 
22:30 22:40 22:45 22:55 23:05 

Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
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Линија бр. 8: ШЕХЕРЕЗАДА-БУКОВО-ШЕХЕРЕЗАДА 

1 2 3 4 5 6 7 Стојалиште 1 2 3 4 5 6 7 

06:15 07:15 12:15 13:15 14:15 15:15 19:45 Шехерезада 06:45 07:45 12:45 13:45 14:45 15:45 20:15 
06:30 07:30 12:30 13:30 14:30 15:30 20:00 Буково 06:30 07:30 12:30 13:30 14:30 15:30 20:00 

Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 2 и 6 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Сабота) 
- 2 и 6 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

ПАКЕТ 6: 
 

Линија бр. 5: БУКОВСКА НАСЕЛБА-БОЛНИЦА-ПЕДАГОШКА-ЈАВОР- 
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-БУКОВСКА НАСЕЛБА 

Буковска Ракометно Болница Јавор Ат Пазар 

06:15 06:25 06:30 06:40 06:50 
07:00 07:10 07:15 07:25 07:35 
07:45 07:55 08:00 08:10 08:20 
08:30 08:40 08:45 08:55 09:05 
09:15 09:25 09:30 09:40 09:50 
10:00 10:10 10:15 10:25 10:35 
10:45 10:55 11:00 11:10 11:20 
11:30 11:40 11:45 11:55 12:05 
12:15 12:25 12:30 12:40 12:50 
13:00 13:10 13:15 13:25 13:35 
13:45 13:55 14:00 14:10 14:20 
14:30 14:40 14:45 14:55 15:05 
15:15 15:25 15:30 15:40 15:50 
16:00 16:10 16:15 16:25 16:35 
16:45 16:55 17:00 17:10 17:20 
17:30 17:40 17:45 17:55 18:05 
18:15 18:25 18:30 18:40 18:50 
19:00 19:10 19:15 19:25 19:35 
19:45 19:55 20:00 20:10 20:20 
20:30 20:40 20:45 20:55 21:05 
21:15 21:25 21:30 21:40 21:50 

Режим на одржување: 
- Линијата се одржува секој ден 
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Линија бр. 12: ШЕХЕРЕЗАДА-КРЕМЕНИЦА-ШЕХЕРЕЗАДА 

1 2 3 4 5 Стојалиште 1 2 3 4 5 

- 06:45 - 13:30 19:30 Шехерезада 06:45 08:00 12:50 - - 
- - - 13:40 19:40 Кравари 06:35 07:50 12:40 - - 
- - - 13:50 19:50 Оптичари 06:30 07:45 12:35 - - 
- - - 14:00 20:00 Бистрица 06:25 07:40 12:30 - - 
- - - 14:10 20:10 Жабени 06:15 07:35 12:20 - - 
- - - 14:20 20:15 Егри 06:10 07:25 12:15 - - 
- - - 14:30 20:25 Меџитлија 06:00 07:15 12:05 - - 

05:55 07:10 12:00 14:35 20:30 Кременица 05:55 07:10 12:00 14:35 20:30 
Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4 и 5 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 2 и 4 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

ПАКЕТ 7: 
 

Линија бр. 6: ЈАВОР-ДОЛНО ОРИЗАРИ-КАРАМАНИ-ТРН-ЈАВОР 

Стојалиште 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Јавор 06:00 07:05 07:45 08:50 09:30 10:10 10:55 11:40 12:55 13:40 14:50 15:45 16:35 18:20 19:00 19:45 20:40 

Долно 
Оризари 

06:10 07:15 07:55 09:00 09:40 10:20 11:05 11:50 13:05 13:50 15:00 15:55 16:45 18:30 19:10 19:55 20:50 

Карамани 06:15 - - - - - - 12:00 - 14:00 - - - - - 20:00 - 

Трн 06:20 - - - - - - 12:05 - 14:05 - - - - - - - 

Карамани 06:25 - - - - - - 12:10 - 14:10 - - - - - 20:00 - 

Долно 
Оризари 

06:30 07:15 07:55 09:00 09:40 10:20 11:05 12:15 13:05 14:15 15:00 15:55 16:45 18:30 19:10 20:05 20:50 

Ат пазар 06:40 07:25 08:05 09:10 09:50 10:30 11:15 12:25 13:15 14:25 15:10 16:05 16:55 18:40 19:20 20:15 21:00 

Ракометно 06:45 07:30 08:10 09:15 09:55 10:35 11:20 12:30 13:20 14:30 15:15 16:10 17:00 18:45 19:25 20:20 21:05 

Болница 06:50 07:35 08:15 09:20 10:00 10:40 11:25 12:35 13:25 14:35 15:20 16:15 17:05 18:50 19:30 20:25 21:10 

Јавор 07:00 07:45 08:25 09:30 10:10 10:50 11:35 12:45 13:35 14:45 15:30 16:25 17:15 19:00 19:40 20:35 21:20 

Режим на одржување: 
- од 1 до 17 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1, 5, 10 и 15 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Сабота)  
- 1, 5, 10 и 15 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Линија бр. 7: ЈАВОР-ЛОГОВАРДИ-ЈАВОР 

1 2 3 4 5 6 7 Стојалиште 1 2 3 4 5 6 7 

06:30 - - - - - - Логоварди 07:20 11:40 12:30 13:30 15:35 16:30 19:50 
06:40 - - - - - - Ат пазар 07:35 11:55 12:45 13:45 15:50 16:45 20:05 
06:45 - - - - - - Ракометно 07:40 12:00 12:50 13:50 15:55 16:50 20:10 
06:50 11:10 12:05 13:00 15:10 16:05 19:25 Болница - 12:05 13:00 - - - - 
07:00 11:20 12:15 13:10 15:20 16:15 19:35 Јавор 07:00 11:20 12:15 13:10 15:20 16:15 19:35 

Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 1, 5 и 7 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Сабота)  
- 1, 5 и 7 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
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ПАКЕТ 8: 
 

Линија бр. 14: СИМПО-БИСТРИЦА-СИМПО 

Стојалиште 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Симпо - 05:55 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 13:20 14:30 15:30 16:35 19:00 19:55 

Крстоар - 06:05 07:10 08:10 09:10 11:10 12:10 13:30 14:40 15:40 16:45 19:10 20:05 

Бистрица 05:20 06:15 07:20 08:20 09:20 11:20 12:20 13:40 14:50 15:50 16:55 19:20 20:15 

Оптичари - 06:25 - - - - 12:30 - - 16:00 - - 20:25 

Кравари 05:30 06:35 07:30 08:30 09:30 11:30 12:40 14:00 15:00 16:10 17:05 19:30 20:35 

Ат пазар 05:40 06:45 07:40 08:40 09:40 11:40 12:50 14:10 15:10 16:20 17:15 19:40 20:45 

Шехерезада 05:45 06:50 07:45 08:45 09:45 11:45 12:55 14:20 15:15 16:25 17:20 19:45 - 

Болница 05:50 06:55 07:50 08:50 09:50 11:50 13:00 14:25 15:20 16:30 17:25 19:50 - 

Симпо 05:55 07:00 07:55 08:55 09:55 11:55 13:05 14:30 15:25 16:35 17:30 19:55 - 
Режим на одржување: 
- од 1 до 13 – период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (од Понеделник до Петок) 
- 2, 6, 10 и 11 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Сабота)  
- 2, 6, 10 и 11 – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

Линија бр. 15: ШЕХЕРЕЗАДА-КАЖАНИ-ЈАВОР 
Стојалиште 1 2 2* 3 4 4* 5 
Шехерезада 05:30 07:00 07:00 11:30 13:30 13:30 19:30 

Горно Српци 05:45 07:15 07:15 11:45 13:45 13:45 19:45 
Рамна 05:50 07.20 07.20 11:50 13:50 13:50 19:50 
Лера 05:55 07:25 07:25 11:55 13:55 13:55 19:55 

Доленци 06:05 07:35 07:35 12:05 14:05 14:05 20:05 
Кажани 06:10 07:40 07:40 12:10 14:10 14:10 20:10 
Ѓавато - - 07:45 - - 14:15 - 
Цапари 06:20 07:50 08:00 12:20 14:20 14:30 20:20 
Ротино 06:30 08:00 08:10 12:30 14:30 14:40 20:30 

Братиндол 06:40 08:10 08:20 12:40 14:40 14:50 20:40 
Јавор 06:55 08:25 08:35 12:55 14:55 15:05 20:55 

Режим на одржување: 
- 1, 2, 3, 4 и 5 – период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Понеделник, Среда и Четврток) 
- 1, 2*, 3, 4* и 5 – во период од 01.09 до 31.12. и од 20.01. до 10.06 (Вторник и Петок)  
- 2* и 4* – во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (Вторник и Петок) 
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Прилог 2 
 

Линија бр. 6: ЈАВОР-ДОЛНО ОРИЗАРИ-КАРАМАНИ-ТРН-ЈАВОР 
Стојалиште 1 2 3 4 5 

Јавор 06:00 09:30 13:40 16:35 19:00 
Долно Оризари 06:10 09:40 13:50 16:45 19:10 

Карамани 06:15 - 14:00 - - 
Трн 06:20 - 14:05 - - 

Карамани 06:25 - 14:10 - - 
Долно Оризари 06:30 09:40 14:15 16:45 19:10 

Ат пазар 06:40 09:50 14:25 16:55 19:20 
Ракометно 06:45 09:55 14:30 17:00 19:25 
Болница 06:50 10:00 14:35 17:05 19:30 

Јавор 07:00 10:10 14:45 17:15 19:40 
Режим на одржување: 
- Во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (во Понеделник, Среда, Четврток и Сабота) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Линија бр. 7: ЛОГОВАРДИ-ЈАВОР-ЛОГОВАРДИ 

1 2 3 Стојалиште 1 2 3 
06:30 - - Логоварди 07:20 15:35 19:50 

06:40 - - Ат пазар 07:35 15:50 20:05 

06:45 - - Ракометно 07:40 15:55 20:10 

06:50 15:10 19:25 Болница - - - 

07:00 15:20 19:35 Јавор 07:00 15:20 19:35 
Режим на одржување: 
- Во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (во Понеделник, Среда, Четврток и Сабота) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Линија бр. 14: СИМПО-БИСТРИЦА-СИМПО 
 

Стојалиште 1 2 3 4 5 6 
Симпо 05:55 09:00 11:00 15:30 17:00 19:00 

Крстоар 06:05 09:10 11:10 15:40 17:10 19:10 
Бистрица 06:15 09:20 11:20 15:50 17:20 19:20 
Оптичари 06:25 - - 16:00 - - 
Кравари 06:35 09:30 11:30 16:10 17:30 19:30 
Ат пазар 06:45 09:40 11:40 16:20 17:40 19:40 

Шехерезада 06:50 09:45 11:45 16:25 17:45 19:45 
Болница 06:55 09:50 11:50 16:30 17:50 19:50 
Симпо 07:00 09:55 11:55 16:35 17:55 19:55 

Режим на одржување: 
- Во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 (во Понеделник, Среда, Четврток и Сабота) 
- Во денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општината Битола“. 
 

Бр.09-18/5                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Правилникот за измена и 
дополнување на Правилникот за условите, 

начинот и постапката за доделување на 
линиите на превозниците во општинскиот 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

1. Го објавувам Правилникот за измена и 
дополнување на Правилникот за условите, 
начинот и постапката за доделување на 
линиите на превозниците во општинскиот 
линиски превоз на патници во Општината 
Битола, донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.02.2019 
година со продолжението на истата на ден 
21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 22 од Законот за 

превоз во патниот сообраќај („Службен 
весник на РМ“ бр. 68/2004; 127/2006; 
114/2009; 83/2010; 140/2010; 17/2011; 
53/2011; 6/2012; 23/2013; 120/2013; 
163/2013; 187/2013; 42/2014; 112/2014; 
166/2014; 44/2015; 97/2015; 124/2015; 
129/2015; 193/2015; 37/2016; 71/2016; 
64/2018; 140/2018 и 163/2018) 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 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
за измени и дополнување на Правилникот 

за условите, начинот и постапката за 

доделување на линиите на превозниците 
во општинскиот линиски превоз на 

патници во Општината Битола 

Член 1 
Во Правилникот за условите, начинот и 

постапката за доделување на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски пре-
воз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) членот 3 се менува и гласи: 

Доделувањето на линиите се врши по 
принципот „пакет линии“, дадени во При-
лог 1 и по принципот „поединечна линија“ 
дадени во Прилог 2, кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

Во Правилникот за условите, начинот и 
постапката за доделување на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски пре-
воз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во член 6 став 1 точка 1 на крајот 
од реченицата знакот „точка-запирка“ се 
заменува со знакот „запирка“ и по него се 
додава „односно Пријава за учество во 
постапката за доделување на „единечна 
линија“ со назив и седиште на пону-
дувачот;“. 

 
Член 3 

Во Правилникот за условите, начинот и 
постапката за доделување на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски пре-
воз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) во член 6 став 1 точка 2 на крајот 
од реченицата знакот „точка-запирка“ се 
заменува со знакот „запирка“ и по него се 
додава „односно Назначена „поединечна 
линија“ за која што се поднесува при-
јавата;“. 

 
Член 4 

Во Правилникот за условите, начинот и 
постапката за доделување на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски 
превоз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) членот 9 се менува и гласи: 
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Овој правилник влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Член 5 

Во Правилникот за условите, начинот и 
постапката за доделување на линиите на 
превозниците во општинскиот линиски пре-
воз на патници во Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18) „Прилог 1. кон Правилникот“ се 
менува во „Прилог 1 и Прилог 2“. 

 
Прилог 1 
 

ПАКЕТИ ЛИНИИ 
ПАКЕТ 1: 

Линија бр.1: Брусничка населба-
Болница-Железничка станица-
Шехерезада- Брусничка населба  
Линија бр.9: Шехерезада-Магарево-
Јавор  
Линија бр.9А: Шехерезада-Нижеполе-
Јавор  
 

ПАКЕТ 2: 
Линија бр.1: Брусничка населба-
Јавор-Железничка станица-Болница- 
 Брусничка населба  
Линија бр.10: Јавор-Лопатица-
Шехерезада 
 

ПАКЕТ 3: 
Линија бр.4: Горно Оризари-Стрелиште-
Шехерезада-Педагошка-Болница- 
 Железничка станица-Горно Оризари  
Линија бр.11: Јавор-Црнеец-
Шехерезада  
 

ПАКЕТ 4: 
Линија бр.4: Горно Оризари-Стрелиште-
Железничка станица-Болница-
Педагошка- Јавор-Горно Оризари  
Линија бр.13: Шехерезада-Драгош-
Шехерезада  
 

ПАКЕТ 5: 
Линија бр.5: Буковска населба-
Железничка станица-Шехерезада-
Педагошка-Болница-Буковска населба  
Линија бр.8: Шехерезада -Буково- 
Шехерезада  

ПАКЕТ 6: 
Линија бр.5: Буковска населба-Болница-
Педагошка-Јавор-Железничка станица-
Буковска населба  
Линија бр.12: Шехерезада -Кременица- 
Шехерезада  
 

ПАКЕТ 7: 
Линија бр.6: Јавор-Долно Оризари-
Карамани-Трн-Јавор 
Линија бр.7: Јавор-Логоварди-Јавор  
 

ПАКЕТ 8: 
Линија бр.14: Симпо-Бистрица-Симпо 
Линија бр.15: Шехерезада-Кажани-Јавор  

 
 

 Прилог 2 
 

ПОЕДИНЕЧНА ЛИНИЈА 
 
Линија бр.6: Јавор-Долно Оризари-
Карамани-Трн-Јавор  
 
Линија бр.7: Јавор-Логоварди-Јавор  
 
Линија бр.14: Симпо-Бистрица-Симпо  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 давање на 

користење и управување објект со намена 
Е24-полигон сопственост на Општина 
Битола на КЈП „Нискоградба“ Битола 
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1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење и управување објект со намена 
Е24-полигон сопственост на Општина Бито-
ла на КЈП „Нискоградба“ Битола, донесена 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа член 36 и 22 од Законот за 

локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 
05/2002) и член 70 од Статутот на Опш-
тината Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за давање на користење и управување 

објект со намена Е24-полигон  
сопственост на Општина Битола на КЈП 

„Нискоградба“ Битола 

Член 1 
Општина Битола e сопственик на објект 

со намена Е24-полигон застроен на КП бр. 
33/2 м.в Хектари со површина од 4817м2 со 
намена на посебен дел од зграда ДПД 
запишан во лист В од имотен лист 16931 за 
КО Горно Оризари. 

 Со ова Одлука Општина Битола објектот 
од став 1 му го дава на користење и упра-
вување на КЈП „Нискоградба“ Битола. 

 
Член 2  

 КЈП „Нискоградба“ Битола се обврзува 
во рамките на своите надлежности горена-
ведениот објект да го користи како добар 
домаќин да управува и да го стави во 
функција по неговото примапредавање од 
Општина Битола.  

 
 

Член 3 
 
 Се овластува Градоначалникот на 

Општина Битола со КЈП „Нискоградба“ 
Битола да склучи договор со кој ќе се 
регулираат правата и обврските на страните 
на договорот во однос на користењето и 
управувањето на објектот од член 1 на оваа 
Одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-18/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 покривање 

на трошоците за згрижување на децата од 
самохрани родители кои го остваруваат 

правото на ослободување од 
партиципација во јавните установи за 

деца на подрачјето на Општина Битола 

1. Ја објавувам Одлуката за покривање на 
трошоците за згрижување на децата од 
самохрани родители кои го остваруваат 
правото на ослободување од партиципација 
во јавните установи за деца на подрачјето 
на Општина Битола, донесена на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 22 и 36 од Законот за 
локалната самоуправа (,,Службен весник на 
РМ“ бр. 5/02) и член 9 став 2 од Правил-
никот за поблиските услови, критериуми и 
начин на остварување на правото на парти-
ципација во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор и рекреација на деца во 
jавните установи за деца (,,Службен весник 
на РМ“ бр. 19/14 и 48/18), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
за покривање на трошоците за 

згрижување на децата од самохрани 
родители кои го остваруваат правото на 

ослободување од партиципација во 
jавните установи за деца на подрачјето на 

Oпштина Битола 

Член 1 
Со оваа Одлука се дава основ за 

покривање на трошоците за згрижување на 
децата од самохрани родители кои го 
остваруваат правото на ослободување од 
партиципација во Јавните установи за деца 
на подрачјето на општина Битола. 

 
Член 2 

 Средствата кои ќе се користат за по-
кривање на трошоците за згрижување на 
децата се предвидени во Програмата за 
остварување на социјалната, детската и 
здравствената заштита во општина Битола 
за 2019 година. 

 Утврдувањето на правото на ослобо-
дување од партиципација ќе го врши Коми-
сија при јавната установа за деца согласно 
член 60 од Законот за заштита на децата.  

 
Член 3 

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

 
Бр.09-18/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Информација за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на второто 
полугодие од 2018 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
на Информација за безбедносната состојба 
на подрачјето на Полициската станица од 
општа надлежност Битола во текот на 
второто полугодие од 2018 година, донесен 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 70 од Статутот на 

Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување на Информација за 

безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа 

надлежност Битола во текот на второто 
полугодие од 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за 
безбедносната состојба на подрачјето на 
Полициската станица од општа надлежност 
Битола во текот на второто полугодие од 
2018 година. 
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 2. Заклучокот влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-18/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Дополнувањето на 
Годишниот план за вработување за 2019 
година во КЈП „Нисакоградба“ Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Дополнувањето на Годи-
шниот план за вработување за 2019 година 
во КЈП „Нисакоградба“ Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 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 
(,,Службен 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 19.02.2019 
година со продолжението на истата на ден 
21.02.2019 година, донесе 

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

на Годишниот план за вработување за 
2019 година во КЈП „Нискоградба“ 

Битола.  

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Дополну-
вањето на Годишниот план за вработување 
за 2019 година во КЈП „Нискоградба“ 
Битола, бр. 04-193/3 од 28.01.2019 година. 

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

 
Бр.09-18/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Одлуката за усвојување на 
Извештајот на комисиите за попис на 
основните средства на ЈОУДГ „Мајски 
Цвет“ Битола за 2018 г., констатиран и 

предложен за расход 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за усвојување на 
Извештајот на комисиите за попис на 
основните средства на ЈОУДГ „Мајски 
Цвет“ Битола за 2018 г., констатиран и 
предложен за расход, донесено на седни-
цата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 116 од Законот за 
заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр. 
23/13...27/16), член 36 од Законот за локал-
ната самоуправа (,,Службен весник на РМ“ 
бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општи-
ната Битола („Сл. гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година, донесе 

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

усвојување на Извештајот на комисиите за 
попис на основните средства на ЈОУДГ 

„Мајски Цвет“ Битола за 2018 г., 
констатиран и предложен за расход 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за усвојување на Извештајот на комисиите 
за попис на основните средства на ЈОУДГ 
„Мајски Цвет“ Битола за 2018 г., кон-
статиран и предложен за расход бр. 02-31/1 
од 13.02.2019 година, донесена од Управ-
ниот Одбор. 

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

 
Бр.09-18/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 35/2) 

 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-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Олевени во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр. 35/2), донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација (Службен Весник на РМ бр. 
56/11...........52/16) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
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 
Олевени во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 35/2) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-дому-
вањево идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр.27-10341/2011, КП бр.35/2 КО 

Олевени згр.бр.1 (А1-1) и згр.бр. 2 и 3  
(А5-1), згр. бр. 4 (А5-4) (Георги 
Дојчиновски) 
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Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Раштани во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1), донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен весник на РМ“ бр. 
56/11...........52/16) и член 70 од Статутот на 

Општина Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата одр-
жана на 19.02.2019 година со продолжението 
на истата на ден 21.02.2019 година, донесе 

  О Д Л У К А 
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 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A-дому-
вањево идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр.27-415/2011, КП бр.338/21 КО 

Раштани згр.бр.4 (А1) (Томче Спировски) 
 
УП1 бр.27-1385/2011, КП бр.345/1 КО 

Раштани згр.бр.1 (А1) (Менде Трпевски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 утврдување 

на потреба за донесување на 
урбанистичко планска документација со 
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која ќе се изврши проширување на 
планскиот опфат и вклопување на 

бесправните објекти изградени во КО 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 1590/2) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Крклино во идна урбанистичко план-
ска документација (КП бр. 1590/2), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ“ 
бр. 56/11...........52/16) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
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 
Крклино во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.1590/2) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 

бесправниите објекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр.27-10002/2011, КП бр.1590/2 КО 

Крклино згр. бр.1 (А1-1) (Пецо Поповски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 110/2) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Нижеполе во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 110/2), 
донесена на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 19.02.2019 
година со продолжението на истата на ден 
21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 2 став 2 од Правил-
никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ“ 
бр. 56/11...........52/16) и член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

  О Д Л У К А 
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 
Нижеполе во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 110/2) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр. 27-6181/2011, КП бр. 110/2 КО 

Нижеполе згр. бр. 1 (А1-1) и  
згр. бр. 2 (А5-4) (Николче Андоновски и 

Томе Андоновски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 352) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Битола 5 во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 352), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправните објекти во урбанистичко 
планска документација („Сл. Весник на 
РМ“ бр. 56/11...........52/16) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
Гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 

 О Д Л У К А 
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 
Битола 5 во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 352) 
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Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A5-4 - 
полска куќа во идна урбанистичко планска 
документација:  

 
УП1 бр.27-361/2016, КП бр. 352 КО 

Битола 5 згр. бр. 1 (А5-4) (Томислав 
Граматковски) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Служ-
бен гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-18/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Горно Орехово во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 294) 

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-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Горно Орехово во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 294), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

 

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

 
Бр. 08-208/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на бес-
правни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ“ 
бр. 56/11............. 52/16) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
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 
Горно Орехово во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 294) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниите објекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр.27-7155/2011, КП бр. 294 КО 

Горно Орехово згр. бр. 1 (В5-1),  
згр. бр. 2 (А1-1) и згр. бр. 3 (ПО) (МПЦ-

ОА ПППЕ Света Петка) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 388/16) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
пување на бесправните објекти изградени 
во КО Трново во идна урбанистичко план-
ска документација (КП бр. 388/16), до-
несена на седницата на Советот на Општи-
ната Битола, одржана на 19.02.2019 година 
со продолжението на истата на ден 
21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Пра-

вилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Сл. Весник на РМ“ бр. 
56/2011....52/16) и член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Сл. Гласник на 
Општината Битола“ бр.10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
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 
Трново во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр. 388/16) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проши-
рување на планскиот опфат и вклопување 
на бесправниите објекти со намена A-дому-
вање во идна урбанистичко планска доку-
ментација:  

 
УП1 бр. 27-6638/2011, КП бр. 388/16 КО 

Трново-вон г.р. згр. бр. 1 (А1-1) (Стаматов 
Глигорија) 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе биде објавена 
во ,,Службен гласник на Општината Би-
тола“. 

 
Бр.09-18/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 (КП бр. 91/2) 

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување 
на потреба за донесување на урбанистичко 
планска документација со која ќе се изврши 
проширување на планскиот опфат и вкло-
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пување на бесправните објекти изградени 
во КО Бистрица во идна урбанистичко 
планска документација (КП бр. 91/2), доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ“ 
бр. 56/11.............52/16) и член 70 од 
Статутот на Општина Битола („Сл. Гласник 
на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со продол-
жението на истата на ден 21.02.2019 година, 
донесе 

 О Д Л У К А 
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 (КП бр. 91/2) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниитеобјекти со намена A-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација:  

 
УП1 бр. 27-452/2016, КП бр. 91/2 КО 

Бистрица згр. бр. 1 (А1-1) (Васко 
Терзиевски) 

 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 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 
Раштани во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1) 

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-
вање на бесправните објекти изградени во 
КО Раштани во идна урбанистичко планска 
документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1), донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
19.02.2019 година со продолжението на 
истата на ден 21.02.2019 година. 

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

 
Бр. 08-208/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 2 став 2 од Правил-

никот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска 
документација („Службен Весник на РМ“ 
бр. 56/11..................52/16) и член 70 од 

 



  –  БРОЈ 2 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА ПОНЕДЕЛНИК 25.02.2019 СТР. 34 

Статутот на Општинта Битола („Сл. Глас-
ник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 

 О Д Л У К А 
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 
Раштан во идна урбанистичко планска 

документација (КП бр.338/21 и КП 
бр.345/1) 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува потреба од 

донесување на урбанистичко планска доку-
ментација со која ќе се изврши проширу-
вање на планскиот опфат и вклопување на 
бесправниитеобјекти со намена A-домување 
во идна урбанистичко планска докумен-
тација:  

 
УП1 бр. 27-415/2011, КП бр. 338/21 КО 

Раштани згр. бр. 4 (А1) (Томче Спировски) 
 
УП1 бр. 27-1385/2011, КП бр. 345/1 КО 

Раштани згр. бр. 1 (А1) (Менде Трпевски) 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

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

 
Бр.09-18/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 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 Одлуката за отпочнување на 
постапка за измена и дополнување на 

Статутот на ЈП „Пазари“ Битола за 
проширување на дејност (шифра 35.11 – 
Производство на електрична енергија) 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Одлуката за отпочнување на 
постапка за измена и дополнување на 
Статутот на ЈП „Пазари“ Битола за про-
ширување на дејност (шифра 35.11 – Про-
изводство на електрична енергија), доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-208/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
25.02.2019 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 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 19.02.2019 година со 
продолжението на истата на ден 21.02.2019 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Одлуката за 
отпочнување на постапка за измена и 

дополнување на Статутот на ЈП „Пазари“ 
Битола за проширување на дејност (шифра 

35.11 – Производство на електрична 
енергија). 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката 
за отпочнување на постапка за измена и 
дополнување на Статутот на ЈП Пазари 
Битола за проширување на дејност (шифра 
35.11 – Производство на електрична енер-
гија) (бр. 02-08/12 од 31.01.2019 година, 
донесена на седницата на Управниот одбор 
на ЈП „Пазари“ Битола. 
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 2. Решението влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општта Битола”. 

 
Бр.09-18/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
21.02.2019 г.         на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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