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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 одобрување 

на користење на средства за 
финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски на Општина Битола и единки 
корисници од областа на образованието, 

социјална и детска заштита и култура 

1. Ја објавувам Одлуката за одобрување 
на користење на средства за финансирање 
на доспеани, а неплатени обврски на 
Општина Битола и единки корисници од 
областа на образованието, социјална и 
детска заштита и култура, донесена на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/1    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 8, став 4 и член 11 од 

Законот за финансиска поддршка на еди-
ниците на локалната самоуправа и единки 
корисници основани од единиците на 
локалната самоуправа за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски („Службен 
весник на РМ“ бр. 209/18), член 36 став 1 од 
Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМ“ бр. 05/02) и членовите 116 и 
117 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05), Советот на Општината Битола, 
на седницата одржана на 22.05.2019 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
за одобрување на користење на средства 

за финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски на Општина Битола и единки 

корисници од областа на образованието, 
социјална и детска заштита и култура 

Член 1 
Со оваа Одлука се одобрува користење 

на средства за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски на Општина Битола и 
единки корисници по претходно дадени 
изјави од раководни лица на Општина 
Битола и единките корисници. од областа на 
образованието, социјална и детска заштита 
и култура. 

 
Член 2 

Финансиската поддршка од Буџетот на 
РМ за единици на локална самоуправа и 
единки корисници основани од единици на 
локална самоуправа од областа на образова-
нието, социјална заштита и култура се одне-
сува за финансирање на пријавени, доспеа-
ни, а неплатени обврски на општините и 
единки корисници во ЕСПЕО системот за 
евиденција на обврските заклучно со месец 
септември 2018 година. 
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Член 3 
За дел од пријавените обврски во ЕСПЕО 

системот заклучно со 30.09.2018 година кои 
Општина Битола и единките корисници од 
областа на образованието, социјална зашти-
та и култура можат самостојно да ги финан-
сираат и ги имаат веќе исплатено,или дого-
ворениот износ со доверителите согласно 
потпишани записници е помал од доделе-
ните средства за секој субјект поединечно, 
средствата може да се користат за финан-
сирање на доспеани, а неплатени обврски на 
општината или друга единка корисник по 
претходно дадена изјава од раководно лице 
на општината и на единка корисник.  

 
Член 4 

Изјави за отстапување на доделени фи-
нансиски средства на Општина Битола и 
единка корисник од Буџет на РМ во корист 
на друга единка корисник имаат потпишано 
Градоначалникот на Општина Битола и ра-
ководните лица на следните единки корис-
ници во корист на други единки корисници 
во долунаведените износи: 

 
Р. 
бр. 

Општина 
Битола ги 
отстапува 

финансиски 
средства 

Единка 
корисник која 
ќе ги користи 
финансиските 

средства 

Износ 
 

1 Општина 
Битола 

ОУ Елпида 
Караманди- 
Битола 

7.485.797,00 

2 Општина 
Битола 

ОУ Гоце Делчев- 
Битола 

 5.011.541,00 

  ВКУПНО  12.497.338,00 
 
 

Р.бр. Единка 
корисник 

која ги 
отстапува 

финансиските 
средства 

Единка 
корисник која 
ќе ги користи 
финансиските 

средства 

Износ 
 

1 ОУ Кирил и 
Методиј-Битола 

ОУ Гоце 
Делчев- Битола 

9.170,00 

2 СОТУ Ѓорѓи 
Наумов-Битола 

ОУ Гоце 
Делчев- Битола 

 
1.062.907,00 

3 СОЗУ Кузман 
Шапкарев- 
Битола 

ОУ Гоце 
Делчев- Битола 

 578.384,00 

4 СОУ Гимназија 
Јосип.Б.Тито-
Битола 

ОУ Гоце 
Делчев- Битола 

24.541,00 

5 ЈОУДГ 
Естреја.О.Мара- 
Битола 

ОУ Гоце 
Делчев-Битола 

 104.439,00 

6 ЈОУДГ Мајски 
цвт- Битола 

ОУ Гоце 
Делчев-Битола 

17.232,00 

7 Зоолошка 
градина- Битола 

ОУ Гоце 
Делчев- Битола 

36.636,00 

8 Зоолошка 
градина- Битола 

СОЕУ Јане 
Сандански- 
Битола 

1.718,00 

9 Зоолошка 
градина-Битола 

ОУ д-р Трифун 
Пановски- 
Битола 

11.560,00 

   
ВКУПНО: 

 
1.846.587,00 

 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Битола“. 

 
Бр.09-67/3                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 усвојување 
на Извештај за вкупниот договорен износ 

по доверители за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски на 

Општина Битола и единки корисници од 
областа на обазованието, социјална и 

детска заштита и култура до 30.09.2018 
година 

1. Ја објавувам Одлуката за усвојување 
на Извештај за вкупниот договорен износ 
по доверители за финансирање на доспеани, 
а неплатени обврски на Општина Битола и 
единки корисници од областа на обазова-
нието, социјална и детска заштита и 
култура до 30.09.2018 година, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 22.05.2019 година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-415/2    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 8, став 4 и член 11 од 

Законот за финансиска поддршка на едини-
ците на локалната самоуправа и единки 
корисници основани од единиците на 
локалната самоуправа за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски („Службен 
весник на РМ“ бр. 209/18), член 36 став 1 од 
Законот за локална самоуправа (“Сл. весник 
на РМ“ бр. 05/02) и членовите 116 и 117 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ 6р. 10/05), 
Советот на Општината Битола, на седни-
цата одржана на 22.05.2019 година, донесе 

ОДЛУКА 
за усвојување на Извештај за вкупниот 

договорен износ по доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени 

обврски на Општина Битола и единки 
корисници од областа на обазованието, 
социјална и детска заштита и култура до 

30.09.2018 година 

Член 1 
Со оваа Одлука се усвојува Извештајот 

за вкупниот договорен износ по доверители 
за финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски на Општина Битола и единки 
корисници од областа на образованието, 
труд и социјална политика и детска заштита 
и културата, пријавени во Електронскиот 
систем за пријавување на евиденција на 
обврски (ЕСПЕО) до 30.09.2018 година, а 
кои се финансисрани од доделените 
средства од Буџетот на РМ. 

 
Член 2 

Општина Битола заедно со единките 
корисници заклучно со 30.09.2018 година во 
ЕСПЕО има пријавено доспеани, а 
неплатени обврски во износ од 
307.830.474,00 денари.  

Како финансиска поддршка за 
раздолжување на обврските од став 1 на 
овој член од Буџетот на РМ на Општина 
Битола ѝ се доделени 156.993.542,00 денари 
кои се уплатени на посебна наменска 
сметка на општината на 30.11.2018 година. 

 
Член 3 

Распределбата на средствата е извршена 
врз основа на потпишани записници со 
доверители за спроведено преговарање за 
спогодбено утврдување на износот на обвр-
ски по основ на Јавниот повик бр.997/18 од 
11.12.2018 година, објавен од страна на 
Градоначалникот на Општина Битола. 

 
Член 4 

Одобрените средства од страна на 
Буџетот на РМ во висина од 156.993.542,00 
денари ќе бидат исплатени на доверители за 
финансирање на доспеани, а неплатени 
обврски на Општина Битола и единки 
корисници од областа на образованието, 
труд и социјална политика и детска заштита 
и култура заклучно со 30.09.2018 година 
согласно Извештајот за вкупниот договорен 
износ по доверители за финансирање на 
доспеани, а неплатени обврски. 

 
Член 5 

Составен дел на оваа Одлука претставува 
Извештајот за вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а 
неплатени обврски до 30.09.2018 година 

 
Член 6 

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

 
Бр.09-67/4                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

согласност на Завршната сметка на 
Средното општинско медицинско 

училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка на Средното 
општинско медицинско училиште „Д-р Јо-
ван Калаузи“ Битола за 2018 год., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/3    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско 
медицинско училиште „Д-р Јован 

Калаузи“ Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за 
2018 год., предложена од Училишниот 
одбор на Средното општинско медицинско 
училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/5                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Средното општинско училиште Гимназија 
„Јосип Броз Тито“ Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско училиште Гимназија 
„Јосип Броз Тито“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/4    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 

2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско училиште 
Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за 2018 
год., предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско училиште Гимназија 
„Јосип Броз Тито“ Битола. 
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2. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавено во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-67/6                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Средното општинско училиште „Таки 

Даскало“ Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско училиште „Таки Даскало“ 
Битола за 2018 год., донесено на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/5    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало“ Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско училиште 
„Таки Даскало“ Битола за 2018 год., 
предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско училиште „Таки 
Даскало“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/7                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Средното општинско земјоделско 

училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско земјоделско училиште 
„Кузман Шапкарев“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/6    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
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Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско 
земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев“ Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за 
2018 год., предложена од Училишниот 
одбор на Средното општинско земјоделско 
училиште „Кузман Шапкарев“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/8                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Средното општинско економско училиште 

„Јане Сандански“ Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Сред-
ното општинско економско училиште „Јане 
Сандански“ Битола за 2018 год., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/7    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански“ Битола за 

2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско економско 
училиште „Јане Сандански“ Битола за 2018 
год., предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/9                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Средното општинско техничко училиште 

„Ѓорги Наумов“ Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на 
Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 

 
Бр. 08-415/8    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од 
Законот за средното образование („Службен 
весник на РМ“ бр. 44/95....... и 30/16), а во 
врска со член 70 од Статутот на Општинта 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола на седницата одржана на 
22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола  

за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Средното општинско техничко 
училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за 2018 
год., предложена од Училишниот одбор на 
Средното општинско техничко училиште 
„Ѓорги Наумов“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/10                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 

„Елпида Караманди“ Битола  
за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Елпида Караманди“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/9    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Елпида Караманди“ Битола 
за 2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/11                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 

 
 
 
 Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 

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

согласност на Завршната сметка на  
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола  

за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање со-
гласност на Завршната сметка на ОУ „Д-р 
Трифун Пановски“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/10    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола за 2018 год. предложена од Училиш-
ниот одбор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ 
Битола. 

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

 
Бр.09-67/12                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 
„Стив Наумов“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Стив Наумов“ Битола за 2018 год., доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/11    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Со-
ветот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола  

за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Стив Наумов“ Битола за 
2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/13                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка на  
ОУ „Кирил и Методиј“ Битола  

за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Кирил и Методиј“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на Опш-
тината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/12    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола  
за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола за 
2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола. 

 
 

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

 
Бр.09-67/14                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на  
ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Гоце Делчев“ Битола за 2018 год., доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/13    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола  

за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Гоце Делчев“ Битола за 2018 
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год. предложена од Училишниот одбор на 
ОУ „Гоце Делчев“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/15                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Ѓорги Сугарев“ Битола за 2018 год., доне-
сено на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/14    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола  
за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола за 
2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/16                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 

„Коле Канински“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Коле Канински“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/15    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование 
(„Службен весник на РМ“ бр. 103/08........... 
и 30/16), а во врска со член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола  
за 2018 год. 
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1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Коле Канински“ Битола за 
2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола. 

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

 
Бр.09-67/17                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на  
ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани 

за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Александар Турунџев“ с. Кукуречани за 
2018 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/16    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

 

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

сметка на ОУ „Александар Турунџев“  
с. Кукуречани за 2018 год. 

1. СЕ дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Александар Турунџев“ с. 
Кукуречани за 2018 год. предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Александар 
Турунџев“ с. Кукуречани. 

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

 
Бр.09-67/18                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 

„Тодор Ангелевски“ Битола  
за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Тодор Ангелевски“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/17    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08...........  
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и 30/16), а во врска со член 70 од Статутот 
на Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола 
за 2018 год. предложена од Училишниот 
одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.  

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

 
Бр.09-67/19                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 
„Даме Груев“ Битола за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Даме Груев“ Битола за 2018 год., донесено 
на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/18    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 

Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола  

за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Даме Груев“ Битола за 2018 
год. предложена од Училишниот одбор на 
ОУ „Даме Груев“ Битола.  

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

 
Бр.09-67/20                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на ОУ 

„Крсте Петков - Мисирков“ с. Бистрица за 
2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ 
„Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица за 
2018 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/19    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“  
с. Бистрица за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с. 
Бистрица за 2018 год. предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков 
Мисирков“ с. Бистрица.  

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

 
Бр.09-67/21                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на  
ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола  

за 2018 година 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

 
 

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

 
Бр. 08-415/20    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02), член 126 од 
Законот за основното образование („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 103/08........... и 
30/16), а во врска со член 70 од Статутот на 
Општината Битола („Службен гласник на 
Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), 
Советот на Општината Битола на седницата 
одржана на 22.05.2019 година, донесе 

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

сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ 
Битола за 2018 год. предложена од 
Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент 
Охридски“ Битола.  

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

 
Бр.09-67/22                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Естреја Овадија-Мара“ 
Битола за 2018 год. 
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1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска градин-
ка „Естреја Овадија-Мара“ Битола за 2018 
год., донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/21    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13............... и 21/18) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 22.05.2019 година, 
донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-

Мара“ Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Естреја Овадија-
Мара“ Битола за 2018 год., предложена од 
Управниот одбор на Установата.  

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

 
Бр.09-67/23                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Завршната сметка на 
Јавната општинска установа за деца-

детска градинка „Мајски Цвет“ Битола за 
2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка на Јавната 
општинска установа за деца-детска гра-
динка „Мајски Цвет“ Битола за 2018 год., 
донесено на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 

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

 
Бр. 08-415/22    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

 
 
Врз основа на член 116 од Законот за 

заштита на децата („Службен весник на 
РМ“ бр. 23/13............... и 21/18) и член 70 од 
Статутот на Општинта Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 22.05.2019 година, 
донесе 

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

сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ 

Битола за 2018 год. 

1. Сe дава согласност на Завршната 
сметка на Јавната општинска установа за 
деца-детска градинка „Мајски Цвет“ Битола 
за 2018 год., предложена од Управниот 
одбор на Установата.  

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

 
Бр.09-67/24                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 
54 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), донесувам 

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

согласност на Завршната сметка за 
финансиското работење на ЈП „Жабени“ 

Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Завршната сметка за финан-
сиското работење на ЈП „Жабени“ Битола за 
2018 год., донесено на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/23    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 
Република Македонија“ бр. 38/96......39/16) 
и член 70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на 22.05.2019 
година, донесе 

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

сметка за финансиското работење на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2018 г. 

1. Се дава согласност на Завршната 
сметка за финансиското работење на ЈП 
„Жабени“ Битола за 2018 година, разгле-
дана на седницата на Управниот одбор, 
одржана на 27.02.2019 година. 

 
 
 

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

 
Бр.09-67/25                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Извештајот за работата  
на ЈП „Жабени“ Битола за 2018 год. 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Извештајот за работата на ЈП „Жабени“ 
Битола за 2018 год., донесен на седницата 
на Советот на Општината Битола, одржана 
на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/24    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 22.05.2019 година, 
донесе 

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

ЈП „Жабени“ Битола за 2018 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за 
работата на ЈП „Жабени“ Битола за 2018 
година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе биде објавен во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-67/26                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2019 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општината Битола за првиот 
квартал од 2019 година, донесен на сед-
ницата на Советот на Општината Битола, 
одржана на 22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/25    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
 

 
Врз основа на член 32 точка 2 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
61/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 
70 од Статутот на Општината Битола 
(„Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината 
Битола на седницата одржана на ден 
22.05.2019 година донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Кварталниот извештај за 
извршување на Буџетот на Општината 

Битола за првиот квартал од 2019 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Кварталниот извештај 
за извршување на Буџетот на Општината 
Битола за првиот квартал од 2019 година. 

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

 
Бр.09-67/27                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 
22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/26    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 22.05.2019 
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 измени и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на 

патници во општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 02/19) Прилог 2 се 
менува и гласи: 

 
Прилог 2 

Линиите од Прилог 2 не се предмет на субвенционирање 
 

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

Долно 
Оризари 

06:00 07:15 08:15 09:00 09:40 10:15 11:05 11:50 13:05 13:50 15:00 16:00 16:45 18:20 19:10 19:55 20:50 

Карамани 06:05 - - - - - - - - 13:55 - - - - - - - 

Трн 06:10 - - - - - - - - 14:00 - - - - - - - 

Карамани 06:15 - - - - - - - - 14:05 - - - - - - - 

Долно 
Оризари 

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

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

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

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

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

 
 
Режим на одржување: 
- Секојдневно од Понеделник до Сабота во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 
- Во Недела и денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Линија бр. 7: ЈАВОР-ЛОГОВАРДИ-ЈАВОР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим на одржување: 
- Секојдневно од Понеделник до Сабота во периодот од 01.01. до 19.01. и од 11.06 до 31.08 
- Во Недела и денови на државни празници линијата не се одржува 
 
 

Стојалиште 1 2 3 4 

Јавор 06:10 07:00 13:10 15:20 

Логоварди 06:30 07:20 13:30 15:35 

Ат пазар 06:40 07:35 13:45 15:50 

Ракометно 06:45 07:40 13:50 15:55 

Болница 06:50 - - - 

Јавор 07:00 - - - 
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Линија бр. 14: СИМПО-БИСТРИЦА-СИМПО 
 

Стојалиште 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Симпо 05:55 07:00 09:00 11:00 12:00 14:30 15:30 17:00 19:30 

Крстоар 06:05 07:10 09:10 11:10 12:10 14:40 15:40 17:10 19:40 

Бистрица 06:15 07:20 09:20 11:20 12:20 14:50 15:50 17:20 19:50 

Оптичари 06:25 - - - - - 16:00 - - 

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

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

Шехерезада 06:50 07:45 09:45 11:45 12:55 15:15 16:25 17:45 20:15 

Болница 06:55 07:50 09:50 11:50 13:00 15:20 16:30 17:50 20:20 

Симпо 07:00 07:55 09:55 11:55 13:05 15:25 16:35 17:55 20:25 

  
Режим на одржување: 
- од 1 до 9 – во период од 01.01. до 19.01. и од 11.06. до 31.08. (од Понеделник до Петок) 
- 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 – во период од 01.01. до 19.01. и од 11.06. до 31.08. (Сабота)  
- Во Недела и денови на државни празници линијата не се одржува 
 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник 

на Општина Битола“. 
 
Бр.09-67/28                          ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 на деловен простор на ЈКП 

„Водовод“, ЈП „Комуналец“ и ЈКП 
„Нискоградба“ 

1. Ја објавувам Одлуката за давање на 
користење на деловен простор на ЈКП 
„Водовод“, ЈП „Комуналец“ и ЈКП „Ниско-
градба“, донесена на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
22.05.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-415/27    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 
22.05.2019 година, донесе 

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

простор на ЈКП „Водовод“, ЈП 
„Комуналец“ и ЈКП „Нискоградба“ 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Битола на 

времено користење со надоместок му дава 
деловен простор на ЈКП „Водовод“, ЈП 
„Комуналец“ и КЈП „Нискоградба“ што се 
наога на приземјето од објектот на ОЈУ 
Отворен граѓански универзитет за дожи-
вотно учење „Крсте Мисирков“ лоциран на 
КП бр. 11483 на ул „Рузвелтова“ запишан 
во Имотен лист лист В бр. 94881 за КО 
Битола 3. 
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Деловниот простор јавните претпријатија 
ке го користат заеднички заради извршу-
вање на работи од нивна надлежност 
(наплатен центар) 

Член 2 
Висината на надоместокот за временото 

користење на деловниот простор што ќе го 
користат ЈКП „Водовод“, ЈП Комуналец и 
КЈП „Нискоградба“ ке изнесува 30 000.00 
(триесет илјади денари).  

  
Член 3 

Се овластува Градоначалникот на Опш-
тината Битола со јавните претпријатаија од 
став 1 на ова Одлука да склучи договор со 
кој ќе се регулираат правата и обврските на 
страните на договорот во однос на корис-
тењето на деловниот простор на приземјето. 

 
Член 4 

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

 
Бр.09-67/29                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Програмата за измени на 

Програмата на Општина Битола за 
финансирање на културата во 2019 година 

1. Ја објавувам Програмата за измени на 
Програмата на Општина Битола за финан-
сирање на културата во 2019 година, доне-
сена на седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-415/28    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од 
Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Сл. 
гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 22.05.2019 год., 
донесе 

ПРОГРАМА 
за измени на Програмата на Општина 

Битола за финансирање на културата во 
2019 година 

1. Во Програмата на Општина Битола за 
финансирање на културата во 2019 година 
(,,Службен гласник на Општината Битола“ 
бр. 20/18), се врши измена на начин што: 

 ,,Ставката Фестивали се менува и гласи: 
Музика од светот и Фестивал на моно-
драмата 230 000 денари, а во ставката БИТ 
ФЕСТ се менува износот 3 000 000 денари и 
гласи 4 000 000 денари.“ 

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

 
Бр.09-67/30                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Акцискиот план за развој на 
волонтерството на Општина Битола за 

2019-2021 година 

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување 
Акцискиот план за развој на волонтерството 
на Општина Битола за 2019-2021 година, 
донесен на седницата на Советот на 
Општината Битола, одржана на 22.05.2019 
година. 
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2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-415/29    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 седни-
цата одржана на 22.05.2019 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
за усвојување Акцискиот план за развој на 

волонтерството на Општина Битола за 
2019-2021 година 

1. СЕ УСВОЈУВА Акцискиот план за 
развој на волонтерството на Општина 
Битола за 2019-2021 година. 

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

 
Бр.09-67/31                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Програмата за решавање 

на проблеми со бездомни животни на 
подрачјето на Општина Битола 

 1. Ја објавувам Програмата за решавање 
на проблеми со бездомни животни на под-
рачјето на Општина Битола, донесена на 
седницата на Советот на Општината Би-
тола, одржана на 22.05.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-415/30    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 

Врз основа на член 26, 27, 28, 29 и член 
30 од Законот за заштита на благосостојбата 
на животните (,,Службен весник на РМ“ бр. 
149/14, 149/15 и 53/16) и обврските на 
општините кои произлегуваат од истиот 
закон и член 70 од Статутот на Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 
Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на 
Општината Битола, на седницата одржана 
на 22.05.2019 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
за решавање на проблеми со бездомни 

животни на подрачјето на Општина Битола 

1. Вовед 
Со оваа Програма се утврдуваат актив-

ностите за третирање на бездомните кучиња 
скитници условите, организацијата и обе-
мот на извршувањето. За решавање на про-
блемот поврзан со зголеменото присуство 
на бездомни кучиња, односно за контрола 
на нивниот број од страна на Светската 
здравствена организација за заштита на 
животните и позитивните законски прописи 
во Република Македонија, единствено е 
можен хуманиот начин на третирање на 
овие животни. 

Хуманиот третман подразбира згрижу-
вање и заштита на животните, но и заштита 
на безбедноста и здравјето на граѓаните во 
општината.  

Поточно оваа програма подразбира зало-
вување и масовна стерилизација / кастра-
ција и вакцинација на бездомните животни, 
т.е. сите животни дефинирани како сло-
бодни на одредена територија. После стери-
лизацијата / кастрацијата сите животни се 
вакцинирани, обележани (ушна маркичка 
или чип), фотографирани и регистрирани и 
истите се враќаат на територијата од која-
што биле заловени и каде што продол-
жуваат да живеат.  

 
2. Основни цели на Програмата 
Главна цел на Програмата е контрола над 

популацијата на бездомните кучиња во 
Општина Битола, ефикасно, одговорно, 
хумано, трајно надминување на проблемот. 
Ќе се гарантира здравствената заштита и 
јавната безбедност на населението и спречи 
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создавање / прилив на нови кучиња на 
улица. 

Програмата ќе се одвива во две фази кои 
се условени од расположлив простор, 
финансиски можности како и стручна под-
готвеност. 

1. Првата фаза го опфаќа решавањето на 
проблемот со бездомните кучиња во 
периодот до изградба на регионален 
прифатен центар 

2. Втората фаза е подготовка за реша-
вање на проблемот со бездомните 
кучиња после изградбата на регио-
налниот прифатен центар  

Во првата фаза од програмата Општина 
Битола ќе ја продолжи соработката со ЈП 
Комуналец и заедно ќе работат на отстра-
нување на недостатоците во досегашното 
справување со проблемот на бездомните 
кучиња. 

Втората фаза ќе се спроведува преку: 
1. Спроведување на стратегија ,,залови – 

стерилизирај – вакцинирај – врати“ на 
бездомните кучиња и сите кучиња кои 
се затекнати слободни на улица и 

2. Комплементарност со друг вид мерки 
предвидени во рамките на Одлука за 
комунален ред и/или друг вид правни 
акти во надлежност на општината, со 
кои ќе се поттикне и дефинира одго-
ворното чување на домашните миле-
ници (забрана за неконтролирано 
размножување на милениците освен 
во услови дефинирани со Законот за 
заштита и благосостојба на животните 
и забрана за нивно напуштање ). 

 
Спроведувањето и реализацијата на оваа 

фаза од програма е определба на општината 
за периодот што следува, но потребно е да 
се усогласи со моменталните можности со 
кои располага општината, пред се прос-
торни и финански. 

Нејзиното имплементирање гарантира 
минимална и контролирана бројка на 
напуштени кучиња на јавните места кои ја 
штитат локацијата од прилив на нови 
единки (непознати на населението, 
репродуктивно способни), со што се 
избегнуваат непријатностите и потешките 
последици за граѓаните и самите животни. 

 

3. Предмет на програмата 
Предмет на програмата е определување 

на мерки и активности што треба да се 
преземат во иднина за ефикасна контрола и 
заштита на популацијата на бездомни 
кучиња.  

Активностите за хумано третирање на 
бездомни кучиња – скитници на терито-
ријата на Општина Битола подразбираат: 
− заловување на животните  
− нивен транспорт до стационарот 
− прием и преглед од овластен ветеринар 
− лабараториско испитување на живот-

ните на одредени болести 
− идентификација и водење евиденција  
− овариохистеректомија и орхиектомија 
− постоперативно сместување, лекување и 

нега  
− вакцинација и дехелментација 
− веб сервис за објавување на заловените 

животни и поттикнување на вдомува-
њето  

− повторно враќање на животните на лока-
цијата од каде биле заловени – еута-
назија на многу болни и екстремно 
агресивни животни по средината, докол-
ку не се вдомат. 

 
Основни принципи  
Комуналната редарска служба ќе продол-

жи да врши контрола на терен за спрове-
дување на обврските на граѓаните согласно 
Одлуката за комунален ред. 

Воедно е неопходно да се извршат изме-
ни и дополнување на Одлуката за комуна-
лен ред и мерки за нејзино спроведување на 
подрачјето на Општина Битола (,,Сл. 
гласник на Општина Битола“ бр.10/05) 
членовите 90 и 91 да се надополнат со кои 
ќе се уреди: 
− Обврска за идентификација и регистра-

ција на домашните миленици, 
− Нивна заштита од суровост и занемару-

вање, начин на сместување и чување под 
соодветни услови за секој вид на куче во 
сопствената дворна површина 

− Ќе се забрани непречено размножување 
на сопственичките кучиња освен во 
услови на регистрирана одгледувачница и 

− Предвидат санкции за напуштањето 
миленик. 
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3.- 
 
3.1 Заловување и транспорт 
Изборот на персонал треба да биде соод-

ветен на самата процедура, лицата треба да 
бидат обучени и сертифицирани за корис-
тење на методите за хумано заловување. 
Работниците ангажирани за заловување на 
бездомните животни се опремени со соод-
ветна униформа и средства за лична хигие-
на, како и опрема: соодветно возило и 
приколка, јамка и мрежа за заловување, 
пушка (сафари) за привремено успивање со 
средство за времена парализа успивање, 
корпи – кафези за транспорт, околуврат-
ници и водилки, соодветни средства и 
опрема за евиденција и идентификација на 
заловените животни. 

 
3.2 Стационар и медицински третман 
Секое заловено животно се носи во 

центар за третирање на бездомни кучиња, 
каде треба да подлежи на клинички преглед, 
хирушки зафат – стерилизација/ кастрација, 
вакцинација, прочистување од внатрешни и 
надворешни паразити . Неопходно е и секое 
животно да биде евидентирано / регистри-
рано во дата база на податоци, како и 
обележано (со ушна маркица чипирање или 
пластифициран колан ) на начин на кој нема 
да му претставува болка или траума.  

Општина Битола заедно со Центарот за 
развој на пелагонискиот регион работи на 
проект за регионален прифатен центар за 
кучиња – скитници во соработка со УНДП. 
Во тек е изработка на физибилити студија. 

 
4.Едукација и подигнување на јавната 

свест кај населението 
Подигнување на јавната свест е клучназа 

справување со проблемот на кучињата скит-
ници. Општината е должна да обезбеди ко-
муникација со граѓаните преку разни форми 
на комуникација да спроведува едукативни 
и промотивни активности за подигнување 
на јавната свест за постапување со бездом-
ните кучиња, да организира акции и нас-
тани за вдомување на кучињата. 

Лицата кои се грижат за напуштените 
животни се евидентираат во секторот за 
комунални дејности при Општина Битола. 
Евиденцијата треба да содржи податоци за 

овие лица (име, матичен број, адреса на 
личната карта,општина, моментален престој 
адреса, телефонски број и email, име на 
здружение за заштита на животни (ако е 
член), како и информации за напуштените 
животни и нивна грижа (број на микро-
чипови кај кучињата и мачките, локациите 
каде што живеат). 

 
5. Обем на активности 
Се предвидува интензитетот на залову-

вање на бездомните кучиња во Општина 
Битола да биде околу 20 кучиња месечно 
(250 годишно), согласно капацитетот на 
сместување во постоечкиот пункт во 
Зоолошката градина Битола. 

 
6. Изведувач на програмата 
Годишната програма ќе ја реализира 

Општина Битола во соработка со ЈП Кому-
налец кој ги исполнува условите за 
изведување на активностите согласно закон. 

 
7. Финансирање на програмата 
Предвидените средства во иднина ќе се 

користат за реализација на програмата и тоа 
за да се реконструира и осовремени посто-
ечкиот простор во Зоолошката градина за 
сместување до изградба на Регионалниот 
прифатен центар. 

Цените за заловување на бездомните 
животни и престој во пунктот ќе се утврдат 
со посебни ценовници, одобрени од Советот 
на Општина Битола. 

Цените за ветеринарниот третман пред-
видени со оваа Програма се дефинираат од 
најповолен понудувач, избран со јавна 
набавка. 

Издвоените средства ќе бидат наменети 
исклучиво за осовременување на постоеч-
киот пункт во Зоолошката градина и посто-
перативниот третман стерилизација-вакци-
нација-кастрација на кучињата скитници. 

 
8. Реализација на програмата  
За реализација на Програмата се подне-

сува Извештај за нејзиното спроведување, 
по завршување на планскиот период за 2019 
година. 
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9.Завршни одредби 
Програмата влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе биде објавена во 
„Службен гласник на Општината Битола“. 

 
Бр.09-67/32                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Статут на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 

на патници во Општината Битола 

1. Го објавувам Решението за давање 
согласност на Статут на Јавното претпри-
јатие за изградба и одржување на јавен 
простор за паркирање и уредување и орга-
низирање на јавен локален превоз на 
патници во Општината Битола, донесено на 
седницата на Советот на Општината 
Битола, одржана на 22.05.2019 година. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општината Битола“. 
Бр. 08-415/31    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 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 
Република Македонија“ бр. 38/96, 06/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 6/12 , 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 
35/19 ), член 22 став 1 точка 31 и член 70 од 
Статутот на Општината Битола („Службен 
гласник на Општината Битола“ бр.10/05 и 
17/08), Советот на Општината Битола на 
седницата одржана на 22.05.2019 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за давање согласност на Статут на Јавното 
претпријатие за изградба и одржување на 
јавен простор за паркирање и уредување 
и организирање на јавен локален превоз 

на патници во Општината Битола 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Статутот 
на Јавното претпријатие за изградба и 
одржување на јавен простор за паркирање и 
уредување и организирање на јавен локален 
превоз на патници во Општината Битола, 
донесен на седницата на Управниот одбор 
на Јавното претпријатие, одржана на ден 
16.05.2019 година. 

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

 
Бр.09-67/33                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 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 Измени и дополнување 

на Тарифниот систем во општинскиот 
линиски превоз на патници во Општината 

Битола 

1. Ги објавувам Измени и дополнување 
на Тарифниот систем во општинскиот ли-
ниски превоз на патници во Општината 
Битола, донесени на седницата на Советот 
на Општината Битола, одржана на 
22.05.2019 година. 

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

 
Бр. 08-415/32    ГРАДОНАЧАЛНИК 
28.05.2019 год.           на Општината Битола, 
Б и т о л а            м-р Наташа Петровска 
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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 22.05.2019 година, 
донесе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
на тарифниот систем во општинскиот 

линиски превоз на патници во Општината 
Битола 

Член 1 
Во Тарифниот систем во општинскиот 

линиски превоз на патници во Општината 
Битола („Службен гласник на Општината 

Битола“ бр. 20/18), после членот 3 се додава 
нов член 3-А кој гласи: 

„Превозникот има право да им овозможи 
повластена цена на превозот на категоријата 
пензионери.“ 

 
Член 2 

 Овие измени и дополнувања на тари-
фниот систем влегуваат во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објават во „Службен 
гласник на Општина Битола“. 

 
Бр.09-67/34                ПРЕТСЕДАТЕЛ 
22.05.2019 г.        на Советот на Општината Битола 
Б и т о л а     Валентин Груевски 
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